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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozata
a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja  
2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről

A Kormány
 1. felhívja a  miniszterelnököt, hogy Pest megye számára a  Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és 

Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról 
szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] alapján biztosított 
80 milliárd forint összegű célzott pénzügyi támogatás eredményes felhasználása érdekében a  Kormány nevében 
kössön stratégiai együttműködési megállapodást Pest Megye Önkormányzatával a  támogatás felhasználásának 
módjáról;

Felelős: miniszterelnök
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban meghatározott pénzügyi támogatás felhasználása a  1295/2016. (VI.  13.) 
Korm.  határozat 2.  pontjában meghatározott fő fejlesztési irányok mentén, a  Kormány és Pest Megye 
Önkormányzata által megkötendő stratégiai együttműködési megállapodásban meghatározott témákban, 
alapvetően pályázati úton, kivételesen indokolt esetben egyedi döntés alapján történjen;

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy irányítsa és koordinálja az  1.  pontban jelzett pénzügyi támogatás 
felhasználását, és egyes végrehajtási feladatok ellátására a Magyar Államkincstárt lebonyolító szervnek jelölje ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban jelzett pénzügyi támogatás felhasználása során 
megvalósítandó lehető legszélesebb körű partnerség érdekében:
a) minden egyes pályázati kiírás vonatkozásában önálló felhívás-előkészítő munkacsoportot (a továbbiakban: 

FEM) hozzon létre, amelynek szakértő tagja a  Nemzetgazdasági Minisztérium területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért és az  államháztartás szabályozásáért felelős szakterületének egy-egy képviselője, 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  adott pályázati célhoz kapcsolódó feladatkört gyakorló 
miniszter egy-egy képviselője, a  Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a  Magyar Államkincstár, 
valamint Pest Megye Önkormányzata egy-egy delegáltja;

b) a pályázati döntések vonatkozásában, valamint az  egyedi támogatási kérelmek esetében konstrukciónként 
döntés-előkészítő bizottságot (a továbbiakban: DEB) hozzon létre, amelynek tagja a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium területfejlesztés stratégiai tervezéséért és az  államháztartás szabályozásáért felelős 
szakterületének egy-egy képviselője, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  adott pályázati célhoz 
kapcsolódó feladatkört gyakorló miniszter egy-egy képviselője, a Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri 
biztos, a Magyar Államkincstár, valamint Pest Megye Önkormányzata egy-egy delegáltja;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: az 1. pontban foglalt feladatok teljesülését követően azonnal

 5. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy:
a) döntsön a FEM által egyeztetett és véglegesített pályázati kiírások közzétételéről,
b) a DEB javaslata alapján döntsön az egyes pályázatok támogatásáról,
c) a Pest Megye Önkormányzata által előterjesztett kiemelt fejlesztésekről a  DEB javaslata alapján 

1  milliárd  forint projektösszegig egyedi támogatási döntést hozzon, 1 milliárd forint projektösszeg felett 
az egyedi döntési javaslatot terjessze elfogadásra a Kormány elé;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
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 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a nemzetgazdasági miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport előirányzat 
terhére az adott év költségvetési keretösszegét meghaladóan, 2016. évben 5 milliárd forint összegig, a 2017. évben 
25 milliárd forint összegig és 2018. évben pedig 50 milliárd forint összegig kötelezettséget vállalhat;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 7. egyetért azzal, hogy a  Magyar Államkincstár 3.  pontban rögzített végrehajtási feladatai ellátásával összefüggő 
személyi és dologi költségeinek finanszírozására a  nemzetgazdasági miniszter 2016. évben legfeljebb 
60  millió  forint, 2017-től pedig évi legfeljebb 110 millió forint támogatást biztosítson az  1295/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján biztosított 80 milliárd forint összegű célzott pénzügyi támogatás terhére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

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


	A Kormány 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozata
	a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről


		2016-09-23T18:15:20+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




