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Kormányrendeletek

A Kormány 52/2016. (III. 21.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA
ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR FINANCIAL CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of Mongolia (further on: Contracting Parties) agree about
the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion of the development
co-operation as follows:

Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a)
tied aid credit: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and
supported officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than
the relevant proportion set forth in the provision of the OECD Arrangement for “minimum concessionality
level”;
b)
mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy
and the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk premium;
c)
concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted
present value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal
value of the tied aid credit;
d)
nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along
with the risk premium for the credit repayment excluding interests;
e)
grant element: the part of the tied aid credit’s nominal capital value, non-repayable by the borrower;
f)
OECD Arrangement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits effective on the day of
contracting;
g)
starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the m) point of Annex
XIV. of the OECD Arrangement;
h)
DDR: Differential Discount Rate used for calculating the concessionality level of tied aid in a given currency,
set forth in the provision of the OECD Arrangement for “calculation of Concessionality level of tied aid”;
i)
ODA: Official Development Assistance.

Article 2
Establishment of the framework programme for financial co-operation
The Government of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy, offers
a non-refundable official support through interest rate support and grant element, in the form of tied aid credit
[disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank)] with conditions set out in
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the present Agreement, available for financing high priority development project of Mongolia, nominated in
Appendix I.
The Government of Mongolia accepts the tied aid credit and, acting in accordance with its own legal system and
international obligations, supports the realisation of the present framework programme of tied aid credit by
issuing sovereign guarantee or accepts payment obligations equal to a sovereign guarantee issued by the state or
any authorised governmental organisation to ensure the repayment of the credit spent and its additional charges.
(For the avoidance of any doubt, in case under the individual credit agreement the Ministry of Finance of Mongolia
– as the authorised organisation of its Government – shall act as the borrower, the undertaking of the Ministry of
Finance shall be deemed to be sovereign under this Agreement.)
Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging
to the present tied aid credit line and will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the action
statement of the OECD on “Bribery and officially supported export credits” they did not participate in any bribery in
relation to the transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3
Amount of the tied aid credit and its financial conditions
The total value of the project financed under the tied aid credit is 25 million USD. The firm commitment arises on
the basis of the individual credit agreement concluded between the Ministry of Finance of Mongolia and Eximbank
of Hungary as stipulated in Article 7 of this Agreement.
The concessionality level of the tied aid credit shall reach 35 per cent in accordance with the provision of
the OECD Arrangement for “minimum concessionality level”.
Tenor of the tied aid credit shall not exceed 17,5 years, which includes 4 years grace period and 13,5 years
repayment period of the credit. The first repayment is due 54 months from the starting point of the credit as defined
in the OECD Arrangement. The interest rate is 0,00% per annum.
The disbursement period of the tied aid credit will be stipulated in the individual credit agreement depending on
the particular project. The disbursement period for the individual credit shall not exceed 4 years.
The risk premia related to the tied aid credit under this Framework Programme stipulated in the individual credit
agreement will be calculated in line with the OECD Arrangement, and will be officially supported and counted in as
a grant part of the associated financing package.

Article 4
Utilisation of the tied aid credit
The tied aid credit can be utilised for the realisation of project not objected by signers of the OECD Arrangement
during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement and the consultation
procedure, respectively.
Contracting Parties agree that the Government of Mongolia will apply the tied aid credit for project specified in
the Appendix I forming an integral part of this Agreement.
The selected project will be realised by Hungarian exporter which company shall be registered in Hungary. The
financed export realised under the tied aid credit may include the foreign content in cases if at least 50 per cent of
the export realised by company registered in Hungary qualifies as of Hungarian origin performed on the territory of
Mongolia.
The Government of Mongolia or the organisation appointed by it chooses company registered in Hungary (further
on: exporter) for realisation of the project specified in the Appendix I, in conformity with its legislation, acting in
accordance with the Good Procurement Practice for ODA, and gives the Ministry of Foreign Affairs and Trade
information about its decisions.

Article 5
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the project financed under the tied aid credit as per this Agreement, will
follow the procedure below:
a)
The exporter and the buyer/importer elaborate the export contract on the realisation of the project.
b)
The Ministry of Finance of Mongolia approves the export contract concluded and gives a written notice
about this to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and the Hungarian Eximbank.
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c)

Eximbank confirms in writing the start of the negotiation about the individual credit agreement based on
the export contract approved by the Ministry of Finance of Mongolia.

Article 6
Disbursement of the tied aid credit
Detailed conditions of the tied aid credit provided to finance the project accepted by the Contracting Parties is to be
stipulated in the individual credit agreement between the borrower authorised by the Government of Mongolia in
accordance with the provisions laid down in Article 7 on the one part and Eximbank as the lender on the other.
Eximbank, for the account of its own resources, lends up to the amount of the tied aid credit agreed in this
Agreement, in the form of mixed credit to the borrower authorised by the Government of Mongolia for
the realisation of the accepted project. The measure of the financing is 100 per cent of the value of the accepted
project and the amount of the grant element.
Commercial and political risks of the tied aid credit will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte.
Ltd. (further on: MEHIB).

Article 7
General preconditions of the individual credit agreement
According to the relevant international obligations, individual tied aid credit financing a particular project shall be
notified to, and accepted by the OECD and the EU. After successful execution of this procedure, written notice is
sent to the buyer, the exporter, and the Contracting Parties, respectively.
The borrower under the individual credit agreement shall be the Ministry of Finance of Mongolia, as the authorised
representative of the Government of Mongolia. In the individual credit agreement the Ministry of Finance of
Mongolia shall undertake the repayment of the credit, the payment of interests and additional charges based on
the present tied aid credit in the case of the project specified in the Appendix I.
The Government of Mongolia shall set aside the amount of its payment obligation in the actual year in its state
budget.
Eximbank and MEHIB shall conclude a credit insurance contract complying with the conditions fixed by
the Hungarian law in force.

Article 8
Taxes, fees
The Contracting Parties are obliged to pay or exempt the taxes (i.e. import taxes and VAT), fees and other public
charges arising on the basis of the execution of this Agreement in their own country. These costs cannot be paid
from the individual tied aid credit and they cannot be separated.
Costs arising during the individual credit agreement shall be paid by the parties of the credit agreement in their
own country and they cannot be charged on the individual tied aid credit.
During the reimbursement of the loan and the payment of the interest the amounts to be paid cannot be decreased
by the tax levied by the Government of Mongolia or other amounts arising as a result of other payment obligations.
The Government of Mongolia ensures the exemption of VAT in respect of the execution of the project.
The Government of Mongolia ensures all the licences – if any – necessary for the start and execution of the project
by the time of the signing of the individual credit agreement.

Article 9
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with this Agreement in the course of direct
negotiations.

Article 10
Governing Law and Arbitration
The individual credit agreement shall be governed by the laws of Hungary.
All disputes arising from or in connection with the individual credit agreement shall be settled first by amicable
negotiations in good faith. In case the said disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the said disputes
shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce
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(ICC), Paris, by 3 (three) arbitrators. The arbitration shall be conducted in English language. Place of arbitration shall
be Paris, France.

Article 11
Closing Provisions
a)

b)
c)

d)

e)

This Agreement shall be valid for two years from the date of its coming into force and shall be automatically
renewed for period of one (01) year, unless one Party informs the other of its decision to terminate it, by
means of a written notification at least three (03) months before expiry.
Provisions of this Agreement, even after their expiry, shall be applicable for projects accepted and financed
on the basis of the individual credit agreement concluded according to this Agreement.
The Contracting Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have
fulfilled the internal legal prescriptions necessary for the coming into force of this Agreement. The present
Agreement shall come into force on the 30th (thirtieth) day after the receipt of such a note later on.
This Agreement maybe cancelled in writing through diplomatic channels without explanation by either
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting
Party’s receipt of the notification about cancellation.
The Contracting Parties may amend or supplement this Agreement at their common will and agreement.
These amendments and supplements shall come into force according to point c) of this Article.

Signed in Ulanbaatar on the 25th day of January, in 2016, in English language, in two originals.
on behalf of the Government
of Hungary

on behalf of the Government
of Mongolia

ANNEX ON
PROJECT PROPOSED FOR REALISATION ON THE BASIS OF THE AGRREEMENT ON A FRAMEWORK
PROGRAM FOR FINANCIAL CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE
GOVERNMENT OF MONGOLIA
1. Project on Renovation of Songino Biocombinat State Owned Enterprise”

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL
Magyarország és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen
előnyös bővítése és a fejlesztési együttműködés elősegítése érdekében a következő megállapodást kötik:

1. cikk
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:
a)
kötött segélyhitel: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülő, Magyarországról
származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a kedvezmény mértéke
legalább 35%;
b)
vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat.
Az OECD szabályok értelmében a csomag összesített kedvezményeinek mértéke a kamattámogatás és
a legfeljebb a kockázati felár összegével megegyező adományelem alapján kerül kiszámításra;
c)
kedvezményezettség mértéke: a segélyhitel névértéke és a hitelfelvevő által a jövőbeni adósságszolgálat
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;
d)
kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke
a hitel-visszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;
e)
adományelem: a kötött segélyhitel névleges tőkeértékének a hitelfelvevő által vissza nem térítendő része;
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f)
g)
h)
i)

OECD Megállapodás: a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló OECD megállapodás című
dokumentumának szerződéskötéskor hatályos változata;
hitel kezdőnapja: az OECD Megállapodás XIV. sz. melléklete m) pontjának definíciós listája szerint
meghatározandó;
DDR: a kötött segélyhitel kedvezményezettségi szintjének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta;
ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás.

2. cikk
A pénzügyi együttműködési keretprogram létrehozása
Magyarország Kormányának nemzetközi fejlesztési együttműködési politikájával összhangban, a Magyar
Export-Import Bank Zrt. (a továbbiakban: Eximbank) által a Megállapodásban rögzített keretfeltételekkel
folyósítható kötött segélyhitelekhez (a továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza nem térítendő
hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában a jelen Megállapodásban szereplő
kondíciókkal Mongólia elsődleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplő kiemelt program finanszírozásához
a Megállapodás I. sz. mellékletben nevesített projekthez.
Mongólia Kormánya a kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a jelen segélyhitel keretprogram megvalósulását
– belső jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően eljárva – a felhasznált hitel és járulékainak
visszafizetését biztosító szuverén garancia nyújtásával, vagy az állam által kibocsátott szuverén garanciával
egyenértékű fizetési kötelezettség elfogadásával támogatja. (Ez azt jelenti, hogy Mongólia Pénzügyminisztériuma
az általa aláírt egyedi hitelszerződések tekintetében, mint Mongólia Kormánya által kijelölt hivatalos szerv
a szuverén hiteladóst testesíti meg a Megállapodás alapján.)
A Szerződő Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevői
nyilatkozattal erősítik meg, hogy az OECD „Bribery and officially subsidised export credits” (a vesztegetésekről és
az államilag támogatott exporthitelekről szóló) cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt
az ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és nincs tudomásuk korrupcióról.

3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke legfeljebb 25 millió USD, azaz huszonöt millió
amerikai dollár. A végleges kötelezettség Magyarország Eximbankja és a Mongol Pénzügyminisztérium között
megkötésre kerülő egyedi hitelszerződés alapján keletkezik a 7. cikk szerint.
A kötött segélyhitelkeretből folyósítható hitel kedvezményének mértéke nem lehet kevesebb, mint 35%, az OECD
Megállapodással összhangban.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitel futamideje a folyósítási időszakot követően nem haladhatja meg
a 17,5 évet, amely időtartam az OECD Megállapodásban foglaltak alapján a hitel kezdőnapját („starting point”)
követően számított maximum 4 év türelmi időt és maximum 13,5 év törlesztési időszakot foglal magába. Az első
törlesztő részlet az OECD Megállapodás feltételeivel összhangban a hitel kezdőnapját követő 54 hónap múlva
esedékes.
A kötött hitel éves kamata 0,00%, amely kamat fix a teljes futamidő alatt.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelekhez a folyósítási időszak az egyedi hitelszerződésekben kerül
rögzítésre, az adott projekttől függően. A folyósítási időszak nem haladhatja meg a 4 évet.
A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelre az egyedi hitelszerződésben rögzített mértékű kockázati felár kerül
felszámításra az OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adomány elem formájában elengedésre
kerül a vegyes hitel részeként.

4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
A kötött segélyhitelkeret olyan projekt megvalósításához vehető igénybe, amely ellen az OECD Megállapodás
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyet
a konzultációs eljárás során elfogadtak.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Mongólia a segélyhitelkeretet ezen Megállapodás elválaszthatatlan
részét képező mellékletben szereplő projekt megvalósítására fordítja.
A kiválasztott projektet Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek magyar exporttal valósítják meg.
A segélyhitelkeretből megvalósuló finanszírozás idegen tartalomra akkor terjedhet ki, ha a Magyarországon
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bejegyzett gazdálkodó szervezetek által Mongólia területén teljesített export legalább 50%-ban magyar
származásúnak minősül.
A mellékletben meghatározott prioritást élvező projekt megvalósításáról Mongólia Kormánya vagy az általa kijelölt
szerv a jogszabályok szerint eljárva, a hivatalos fejlesztési támogatásokra vonatkozó – az „ODA Közbeszerzési
Gyakorlattal” összhangban – szabályoknak megfelelően dönt, és erről tájékoztatja a Magyarország Külgazdasági és
Külügyminisztériumát.

5. cikk
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a hitelkeretből finanszírozandó projektek befogadásához a Szerződő Felek a következő
eljárást követik:
a)
Az exportőr és az importőr kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló szerződést.
b)
A Mongol Pénzügyminisztérium jóváhagyja az export szerződést és erről írásban tájékoztatja az Eximbankot.
c)
Az Eximbank írásban visszaigazolja a Mongol Pénzügyminisztérium által jóváhagyott szerződést.

6. cikk
A kedvezményes hitelek folyósítása
A Szerződő Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit
a 7. cikkben leírtak szerint, egyrészről a Mongol Kormány által felhatalmazott szerv, mint hiteladós, másrészről
az Eximbank mint hitelnyújtó között megkötendő egyedi hitelszerződések rögzítik.
Az Eximbank saját forrásai terhére a Mongol Kormány által felhatalmazott szerv részére a kötött segélyhitel
névértékének összegéig kedvezményes hitelt nyújt a befogadott projekt megvalósítására. A finanszírozás mértéke
a befogadott projekt értékének 100%-a, plusz az adományelem összege.
A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a továbbiakban:
MEHIB) biztosítja.

7. cikk
Az egyedi hitelszerződések feltételei
Az Eximbank és a MEHIB a nemzetközi kötelezettségek szerint előzetesen bejelenti az egyedi projektekhez
kapcsolódó segélyhitel nyújtásának szándékát. A jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után az Eximbank
tájékoztatja a vevőt és az exportőrt, valamint a Szerződő Feleket.
Az egyedi hitelszerződések hiteladósa a Mongol Pénzügymisztérium, mint a Mongol Kormány által kijelölt hivatalos
szerv. Az egyedi segélyhitel szerződés keretében a Mongol Pénzügyminisztérium kötelezettséget vállal a hitel
visszafizetésére, a kamat és az egyéb díjak megfizetésére az 1. sz. mellékletben nevesített projekt vonatkozásában.
Mongólia Kormánya az egyedi hitelszerződésekre vonatkozóan a hitel visszafizetésére kötelezettséget vállal
a Szerződő Felek megállapodása szerint és a fizetési kötelezettségének adott évben fennálló összegét állami
költségvetésében feltünteti.
Az Eximbank és a MEHIB a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerződést
kötnek.

8. cikk
Adók, költségek
A Szerződő Felek a Megállapodás végrehajtása alapján felmerülő adó (import, ÁFA)-, illeték-, vagy egyéb
közteherből adódó fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni vagy felmentésben
részesülnek. Ezek a költségek az egyes segélyhitelekből nem fizethetők ki, és nem különíthetők el.
Az egyedi hitelszerződések során felmerülő költségeket a hitelszerződések részes felei saját országukban fizetik
meg, és e költségek nem terhelhetők az egyes segélyhitelekre.
A kölcsön törlesztésekor a kifizetendő összegek nem csökkenthetők Mongólia részéről kiszabott adó vagy egyéb
fizetési kötelezettség miatt felmerülő összeggel.
A mongol fél ÁFA mentességet biztosít a projekt megvalósításához.
A mongol fél biztosítja a projekt elkezdéséhez és megvalósításához szükséges engedélyeket – ha van ilyen –
a hitelszerződés megkötéséig.
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9. cikk
Jogviták
A Szerződő Felek a Megállapodás kapcsán felmerülő vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.

10. cikk
Az irányadó jog és választott bíróság
Az egyedi hitelszerződésre Magyarország joga az irányadó.
Az egyedi hitelszerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát elsősorban békés és
jóhiszemű tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem
kerülnek rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Békéltető és Választottbírósági
Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást
angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

11. cikk
Záró rendelkezések
a)

b)

c)

d)

e)

A Megállapodás a hatálybalépésétől számított két évig érvényes és automatikusan 1 évvel
meghosszabbításra kerül, hacsak az egyik fél a lejárat előtt 3 hónappal a megszüntetésről hozott döntéséről
nem értesíti a másik felet írásban.
Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell azokra a befogadott projektekre,
amelyek finanszírozása a jelen Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerződések alapján valósulnak
meg.
A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak. Jelen Megállapodás az erről szóló későbbi jegyzék
kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél indoklás nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja.
Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt
kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon hatályát veszti.
A Szerződő Felek a Megállapodást közös akarattal, egyetértésben módosíthatják vagy kiegészíthetik. Ezek
a módosítások és kiegészítések a c) pontban foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült Ulánbátorban, 2016. év január hónap 25. napján, angol nyelven, két eredeti példányban.
Magyarország Kormánya
részéről

Mongólia Kormánya
részéről

MELLÉKLET
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS MONGÓLIA KORMÁNYA KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KERETPROGRAM ALAPJÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK LISTÁJA
1. Songino-i Biokombinát Állami Vállalat rekonstrukciója”
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozata
az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei
kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról
A Kormány – figyelemmel az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos
feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglaltakra, továbbá az elektronikus közigazgatási célokra – az Egységes
központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében:
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. útján – az infrastruktúra biztosításával és a szükséges szerződések megkötésével – készítse elő
az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) állami licencének
kiterjesztését és a rendszer bevezetését a fővárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a használati mutatók alapján, az érintett
miniszterek bevonásával határozzák meg az állampolgárok által jelentős számban igénybe vett és informatikai
szakrendszerrel nem vagy nem megfelelően támogatott közigazgatási ügyeket, és készítsenek intézkedési tervet
ezek, az EKEIDR rendszer munkafolyamat (workflow) kezelésével történő, országosan egységes megvalósítására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidő:
2016. szeptember 30.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak az EKEIDR ütemezett
és egységesen szabályozott folyamatokkal történő kiterjesztéséről, a szakrendszerek esetében az érintett
miniszterek bevonásával a lehetséges integrációk megvalósításáról, ezt követően gondoskodjanak az EKEIDR
alkalmazó szervek közötti elektronikus kapcsolat folyamatos működtetéséről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidő:
2017. július 1.
4. Hatályát veszti az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával
kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban szóló 1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozat.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1138/2016. (III. 21.) Korm. határozata
a 2007–2013 közötti programozási időszak zárásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. egyetért azoknak a költségeknek a 2014–2020 közötti programozási időszak forrásaiból történő finanszírozására
vonatkozó lehetőség megteremtésével,
a)
amelyeket 2014. január 1. napját követően fizettek ki,
b)
amelyek elszámolása nem szükséges a 2007–2013 közötti programozási időszak teljes forrás-felhasználási
céljának eléréséhez, és
c)
amelyek elszámolhatóak a 2014–2020 közötti programozási időszak forrásainak terhére,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy nyújtson be javaslatot a Kormány részére az 1. pont szerinti
lehetőség alkalmazása jogszabályi feltételeinek megteremtése érdekében,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet soron
következő módosításával egyidejűleg
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy mérjék fel azon projektek és projektrészek körét, amelyeket
a 2007–2013 közötti programozási időszak programjai révén finanszíroznak, de a 2014–2020 közötti programozási
időszakban is elszámolhatóak lennének,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyenek javaslatot az általuk vezetett minisztériumban működő
irányító hatóság által végrehajtott program éves fejlesztési kerete olyan módosítására, amely lehetővé teszi
a 2007–2013 közötti programozási időszak forrásaiból támogatott, de a 2014–2020 közötti programozási időszak
forrásai terhére is elszámolható projektek vagy projektrészek támogatására vonatkozó projektjavaslatoknak
a 2014–2020 közötti programozási időszak forrásai terhére meghirdetett felhívásokra történő benyújtását,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az éves fejlesztési keret soron következő módosítási javaslata keretében
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány részére az általuk vezetett
minisztériumban működő irányító hatóság által végrehajtott programokat érintő felfüggesztések és fizetési
megszakítások megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. március 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1139/2016. (III. 21.) Korm. határozata
a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) módosítására
vonatkozó javaslatot a részére benyújtott tervezet szerint,
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az RSZTOP 1. pont szerinti módosítására vonatkozó
javaslatnak az Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1140/2016. (III. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú („Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének
javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú, „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító
képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című nagyprojekt-javaslatot az 1. melléklet
szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti nagyprojekt-javaslat támogatására
irányuló kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötését követő hat hónapon belül
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.

A

B

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

KEHOP-1.4.0-152016-00017

Tisza hullámtér:
Nagyvízi meder
vízszállító
képességének
javítása
a szolnoki
vasúti híd és
Kisköre közötti
szakaszon
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1. melléklet az 1140/2016. (III. 21.) Korm. határozathoz
C
Támogatást igénylő neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

D
Projekt támogatása
(Ft)

16 100 000 000

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt célja a Közép-Tisza Kisköre és
a szolnoki vasúti híd közötti szakaszában
a nagyvízi meder árvízlevezető képességének
növelése az árvízi biztonság növelése
érdekében. A projekt keretében megvalósul
a szűkületek feloldása, a nagyvízi lefolyási
viszonyokat jelentősen befolyásoló
kiemelkedések magasságának csökkentése
és a legkritikusabb terület – az árvízi levezető
sáv – területhasználatából adódó érdességi
viszonyainak javítása. A projekt megvalósulása
által közel 125 ezer ember kerül nagyobb árvízi
biztonságba.

1. A jogosultsági értékeléshez csatolt
nyilatkozatokban a projekt azonosító
számában történt elírást a támogatási
szerződés megkötéséig javítani
szükséges.
2. A támogatást igénylő köteles
pótolni a támogatási döntésben előírt
kiegészítéseket a projekt támogatási
kérelmének az Európai Bizottság felé
történő benyújtásáig.
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A Kormány 1141/2016. (III. 21.) Korm. határozata
az „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt
támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról
A Kormány
1. jóváhagyja az „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
3. hozzájárul a projekt
a)
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú első szakasza, és
b)
KEHOP-2.2.4-15-2015-00002 azonosító számú második szakasza
tekintetében a támogatási szerződés módosításához az 1. melléklet szerinti,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a KEHOP-2.2.4. azonosító számú felhívás keretének növelését eredményező módosítását
követően azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének módosítására a projekt második szakaszára vonatkozó, 1. mellékletben
meghatározott költségek figyelembevételével.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

3.

D

E

Módosítás előtti forrásszerkezet

1.

2.

C
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1. melléklet az 1141/2016. (III. 21.) Korm. határozathoz

Projekt megnevezése

A siófoki
szennyvízelvezetési
agglomeráció
szennyvízgyűjtése
és
szennyvíztisztítása

Támogatást
igénylő neve

Projekt

Projekt

KEOP-1.2.0/09-

KEHOP-2.2.4-

KEOP-1.2.0/09-

11-2012-0014

15-2015-00002

11-2012-0014

azonosító

azonosító

azonosító

számú első

számú második

számú első

szakaszának

szakaszának

szakaszát érintő

támogatása

támogatása

változás

(Ft)

(Ft)

(Ft)

3 367 463 581

–134 879 362

H

I

J

K

Módosított forrásszerkezet

Változás

Projekt

3 846 415 607

G

Projekt

Projekt KEHOP2.2.4-15-201500002 azonosító
számú második
szakaszát érintő

Többlettámogatás
(Ft)

KEOP-1.2.0/0911-2012-0014
azonosító számú
első szakaszának

változás

támogatása

(Ft)

(Ft)

+292 140 791

157 261 429

3 711 536 245

Projekt
KEHOP-2.2.415-2015-00002
azonosító

Projekt rövid bemutatása

számú második

Támogathatóság
feltételei

szakaszának
támogatása
(Ft)

3 659 604 372

A projekt keretében a
siófoki agglomeráció
csatornahálózatának
bővítésére, és az új
siófoki szennyvíztisztító
telep megépítésére
kerül sor. A meglévő,
felhagyásra kerülő siófoki
szennyvíztisztító telep
helyett egy új,
20 000 m3/nap,
146 000 lakosegyenérték
kapacitású tisztító
épül, valamint Siófok
belváros, Töreki
városrész, Balatonendréd,
Balatonföldvár és Zamárdi
gyűjtőhálózatának
bővítése történik meg.
970 db új bekötés,
15,8 km gravitációs
és 12,4 km
nyomott rendszerű
szennyvízvezeték épül.

Kifizetési
feltétel:
A többletforrással
arányos önerő
rendelkezésre
állását igazolni
kell.
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NFP Nemzeti
Fejlesztési
Programiroda
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság és
Dél-Balatoni
Szennyvízelvezetés
és Tisztítás
Megvalósítását
Célzó
Önkormányzati
Társulás
konzorcium

F
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A Kormány 1142/2016. (III. 21.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0010 azonosító számú („Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható
közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton” című) projekt szakaszolásának
jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0010 azonosító számú, „Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható
közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton” című projekt (a továbbiakban: projekt)
– a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
2. egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
3. hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. április 30.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a projekt második szakaszának az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) éves fejlesztési keretében történő szerepeltetésére
az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az éves fejlesztési keret megállapítására irányuló javaslat keretében
5. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogatási kérelem benyújtását követően a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt határidők szerint
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a 2014–2020-as programozási időszak országos
jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló
1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról a projektnek a kivitelezés alatt álló KÖZOP–IKOP szakaszolt
projektek között történő szerepeltetése érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
7. jóváhagyja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés
Operatív Program jogcímcsoport 1. prioritása keretének 1 277 697 032 forint összeggel történő növelését, amelyet
a projekt második szakaszának átmeneti finanszírozása érdekében – az IKOP terhére történő finanszírozást biztosító
támogatási szerződés megkötéséig – kell felhasználni,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt IKOP-ból történő finanszírozását biztosító támogatási
szerződés megkötését követően gondoskodjon a 7. pont szerinti többlet-kötelezettségvállalás megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az IKOP terhére történő finanszírozást biztosító támogatási szerződés megkötésével azonos
időben
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1142/2016. (III. 21.) Korm. határozathoz
C

1.
Projekt azonosító
2.

3.

D
Szakaszolás előtti

száma

forrásszerkezet
Projekt megnevezése

Építési engedélyezési eljárás
nélkül megvalósítható
KÖZOP-1.5.0-09közlekedésbiztonsági
11-2011-0010
beruházások
a gyorsforgalmi úthálózaton

Támogatást igénylő neve

Magyar Közút
Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

E

G

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Közlekedés Operatív

Közlekedés Operatív

Program

Program

(bruttó, Ft)

(bruttó, Ft)

13 259 400 000

F

11 981 702 968

IKOP

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, Ft)

1 277 697 032

A kivitelezési projekt célja olyan építési
engedélyhez nem kötött beruházások
megvalósítása, amelyek csökkentik
a gyorsforgalmi utakon bekövetkező
balesetek számát vagy enyhítik azok
kimenetelét.
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A Kormány 1143/2016. (III. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A Határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat
a)
E:2 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
b)
E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
c)
E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
d)
E:5 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
e)
E:6 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:2 mezőjében a „21,009” szövegrész helyébe a „22,054” szöveg,
b)
E:2 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
c)
C:3 mezőjében a „40,970” szövegrész helyébe az „54,504” szöveg,
d)
E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
e)
C:4 mezőjében a „28,035” szövegrész helyébe a „41,884” szöveg,
f)
E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
g)
C:5–C:7 mezőjében a „37,785” szövegrész helyébe a „9,357” szöveg,
2.3. 3. pontjában foglalt táblázat
a)
C:2 mezőjében a „42,319” szövegrész helyébe az „54,782” szöveg,
b)
E:2 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
c)
C:3 mezőjében a „44,738” szövegrész helyébe a „61,908” szöveg,
d)
E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „2016. március” szöveg,
e)
C:4 mezőjében a „21,022” szövegrész helyébe a „29,266” szöveg,
f)
E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „2016. március” szöveg,
g)
C:5 mezőjében a „22,180” szövegrész helyébe a „9,717” szöveg,
h)
C:6–C:7 mezőjében a „36,731” szövegrész helyébe a „11,317” szöveg,
2.4. 4. pontjában foglalt táblázat
a)
E:2 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
b)
E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
c)
E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg,
2.5. 5. pontjában foglalt táblázat
a)
C:2 mezőjében a „16,107” szövegrész helyébe a „23,293” szöveg,
b)
E:2 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
c)
C:3 mezőjében a „18,634” szövegrész helyébe a „26,173” szöveg,
d)
E:3 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2015. decemberben” szöveg,
e)
C:4 mezőjében a „7,310” szövegrész helyébe a „7,834” szöveg,
f)
E:4 mezőjében a „2015. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2016. januárban” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1143/2016. (III. 21.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopa helyébe a következő oszlop lép:
(A)

„C
Felhívás keretösszege összköltség

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

alapon
(Mrd Ft)

(2.)

(TOP-1.1.1-15)

47,278

(3.)

(TOP-1.1.3-15)

25,153

(4.)

(TOP-1.2.1-15)

51,568

(5.)

(TOP-1.3.1-15)

42,651
46,422

(6.)

(TOP-1.4.1-15)

(7.)

(TOP-1.1.1-16)

(8.)

(TOP-1.1.2-16)

22,269

(9.)

(TOP-1.1.3-16)

(10.)

(TOP-1.2.1-16)

10,657

(11.)

(TOP-1.3.1-16)

2,643

(12.)

(TOP-1.4.1-16)

9,962”

2. A Határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C oszlopa helyébe a következő oszlop lép:
(A)

„C
Felhívás keretösszege összköltség

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

alapon
(Mrd Ft)

(2.)

(TOP-4.1.1-15)

18,594

(3.)

(TOP-4.2.1-15)

14,469

(4.)

(TOP-4.3.1-15)

17,034

(5.)

(TOP-4.1.1-16)

1,442

(6.)

(TOP-4.2.1-16)

1,315

(7.)

(TOP-4.3.1-16)

4,742”

A
1.

Felhívás azonosító
jele

B
Felhívás neve

C

D

Felhívás keretösszege

Felhívás

összköltség alapon

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

E
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP-6.1.1-15

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

22,071

területi

Meghirdetve 2016. februárban

3.

TOP-6.1.3-15

Helyi gazdaságfejlesztés

6,949

területi

Meghirdetve 2016. februárban

4.

TOP-6.1.4-15

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

23,082

területi

Meghirdetve 2016. februárban

5.

TOP-6.1.5-15

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

21,618

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

6.

TOP-6.2.1-15

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

20,275

területi

Meghirdetve 2016. januárban

7.

TOP-6.3.1-15

Barnamezős területek rehabilitációja

6,836

területi

Meghirdetve 2016. februárban

8.

TOP-6.3.2-15

Zöld város kialakítása

33,552

területi

Meghirdetve 2016. februárban

9.

TOP-6.3.3-15

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

9,360

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

10.

TOP-6.4.1-15

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

22,898

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

11.

TOP-6.5.1-15

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

32,173

területi

2016. március

12.

TOP-6.5.2-15

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

5,670

területi

2016. március

TOP-6.6.1-15

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

9,139

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

TOP-6.6.2-15

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

5,561

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

15.

TOP-6.7.1-15

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

3,636

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

16.

TOP-6.8.2-15

Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén
és várostérségében

23,306

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

17.

TOP-6.9.1-15

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok

2,470

területi

Meghirdetve 2015. decemberben

18.

TOP-6.1.1-16

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

területi

2016. október

19.

TOP-6.1.2-16

Inkubátorházak fejlesztése

területi

2016. július

20.

TOP-6.1.3-16

Helyi gazdaságfejlesztés

területi

2016. október

21.

TOP-6.1.4-16

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

területi

2016. október

TOP-6.1.5-16

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

területi

2016. október

22.

17,769

3855
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3. A Határozat 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokról szóló 6. prioritás

TOP-6.2.1-16

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

24.

TOP-6.3.1-16

Barnamezős területek rehabilitációja

25.

TOP-6.3.2-16

Zöld város kialakítása

26.

TOP-6.3.3-16

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

27.

TOP-6.4.1-16

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

28.

TOP-6.5.1-16

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

29.

TOP-6.5.2-16

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

30.

TOP-6.6.1-16

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

31.

TOP-6.6.2-16

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

32.

TOP-6.7.1-16

Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

1,523

33.

TOP-6.9.1-16

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok

4,185

34.

TOP-6.9.2-16

A helyi identitás és kohézió erősítése

2,794

10,994
4,943

7,640

2,248

területi

2016. szeptember

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. október

területi

2016. augusztus

területi

2016. augusztus

területi

2016. augusztus

3856

23.

”
4. A Határozat 1. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) című 7. prioritás
A
1.

jele

TOP-7.1.1-16

Felhívás neve

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

C

D

Felhívás keretösszege

Felhívás

összköltség alapon

meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

45,644

standard

E
Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2016. április
”

5. Hatályát veszti a Határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora.
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2.

Felhívás azonosító

B

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

