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Kormányrendeletek

A Kormány 333/2022. (IX. 6.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről,
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint
a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2023. március 7-én hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 334/2022. (IX. 6.) Korm. rendelete
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15., 15a. és 15b. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)
Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletet nem kell alkalmazni arra a költségvetési támogatásra, amely részben vagy egészben
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak forrásából származik.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 335/2022. (IX. 6.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. és 15b. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Társaság ellátja)
„a) a közreműködő szervezet feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program I. időszak, valamint
a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében,”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 265/2022. (IX. 6.) KE határozata
államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
204. § (1) és (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy Süli Jánosnak, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium államtitkárának e megbízatása – lemondására tekintettel – 2022. szeptember 5-ei hatállyal
megszűnik.
Budapest, 2022. szeptember 5.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. szeptember 6.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/5758-2/2022.

A Kormány 1429/2022. (IX. 6.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2018-00122 azonosító számú, „Másolat – Méhtelek község szegregátumaiban élő
személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva egyetért az EFOP-2.4.1-16-2018-00122 azonosító számú, „Másolat – Méhtelek község szegregátumaiban élő
személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével,
az 1. melléklet szerint;
2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti
módosításáról;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő 30. nap
3. egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott, összesen
legfeljebb 26 475 064 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a központi költségvetés
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

Magyarország központi

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Projekt hatályos

költségvetésének

támogatási szerződés

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap

szerinti összköltsége

uniós fejlesztései fejezete terhére

(forint)

történő többlettámogatás

Projekt megnövelt
összköltsége

Projekt rövid bemutatása

(forint)

(forint)

2.

EFOP-2.4.1-162018-00122

Másolat –
Méhtelek község
szegregátumaiban
élő személyek
lakhatási feltételeinek
fejlesztése

Méhtelek Község
Önkormányzata

200 000 000

26 475 064

226 475 064

A projekt keretében
6 db szociális bérlakás,
1 db Csillag Szolgáltató
Pont és 1 db Csillag
Szolgáltatóház kialakítása
valósul meg.
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1. melléklet az 1429/2022. (IX. 6.) Korm. határozathoz
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6050
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A Kormány 1430/2022. (IX. 6.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „A COVID–19-világjárványt követő zöld és reziliens
gazdasági helyreállítás előkészítéséről szóló 6. prioritás (REACT-EU)” terhére átforgatásra kerülő projektek
technikai módosításáról, valamint a kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2. mellékletének az 1. melléklet szerinti módosításával,
b)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon az 1. mellékletben
nevesített projekteknek a COVID–19-világjárványt követő zöld és reziliens gazdasági helyreállítás
előkészítéséről szóló 6. prioritás (REACT EU) forrás terhére történő elszámolásáról,
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás-felülvizsgálatot követően azonnal
c)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon a „Kvassay-szivattyútelep
megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt
európai uniós forrás terhére történő elszámolásáról, a KEHOP Plusz Operatív Program megnyitását követően
a projekt szakaszolásáról.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás-felülvizsgálatot követően azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „29,10” szövegrész helyébe a „32,10” szöveg,
b)
C:6 mezőjében a „31,20” szövegrész helyébe a „28,20” szöveg
lép.
4. A KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „foglalt projektek”
szövegrész helyébe a „foglalt, az „Árvízbiztonság növelése a NYUDUVIZIG területén” című projekt” szöveg lép.
5. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 48h., 48n., 48o., 48p., 69c., 69f.,
69g., 69h., 69i., 69k. és 69l. sora.
6. Hatályát veszti a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 1. pont c) alpont
cc) pontja, valamint d) alpont da), dd), df ) és dg) pontja.
7. Hatályát veszti a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, „Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című
projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló
1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 668–677. sorral egészül ki:
[A

B

C

D
Projekt

1.

Felhívás azonosító
jele

indikatív
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási
kerete
(Mrd Ft)

668.

669.

670.

KEHOP-6.4.1

A Gyálai Holt-Tisza
Vízgazdálkodási
Infrastruktúrájának
komplex fejlesztése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

KEHOP-6.4.1

Belvízbiztonság növelése
az Észak-Alföldön: TIVIZIG
működési területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Konzorciuma

KEHOP-6.4.1

Belvízbiztonság növelése
a Dél-Alföldön:
A Körtvélyesi
szivattyútelep átépítése
– LOT1

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

2,53

0,30

2,97

E

F

G

Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

–

–

–

Megtörtént
2021-ben

A projekt célja a vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével
és rekonstrukciójával, valamint új vízpótlás létesítésével
a VKI előírásainak megfelelően a jó állapot, illetve a jó ökológiai
állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok
megszüntetése az elérendő célkitűzés. A vízrendszerek
természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű
és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó
állapotának elérését szolgálja. A vízelvezető rendszer elemeinek
fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek
javításával csökkenthető a belvízi kockázat, mely
az ÁKK célkitűzése.

Megtörtént
2021-ben

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a Berettyó–
Sebes-Körös közi belvízrendszer egyes csatornáinak
rekonstrukciója. A projekt keretében összesen mintegy
35,2 km mederszakasz kotrási, depóniarendezési és irtási
feladatait kell elvégezni, műtárgyak iszaptalanítása történik.

Megtörtént
2021-ben

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a belvízi és árvízi
biztonság megteremtése, valamint az energiahatékonyság
biztosítása a Körtvélyesi belvíz öblözetben. Ennek érdekében
a szivattyútelep átépítése során megvalósul a meglévő
szivattyútelep teljes körű bontása, a megbontott töltéstest
teljes helyreállítása, fejlesztése, komplett új szivattyútelep
építése 3,2 m3/s névleges teljesítménnyel, megközelítő út
létesítése a töltéskorona burkolásával, új rámpák építése,
szolgálati helyiség ivóvízellátása, víztisztító-beépítés.
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1. melléklet az 1430/2022. (IX. 6.) Korm. határozathoz
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672.

673.

675.

KEHOP-6.4.1

KEHOP-6.4.1

KEHOP-6.4.1

KEHOP-6.4.1

Barát-patak torkolat és
környezetének fejlesztése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Közép-Dunavölgyi Vízügyi
Igazgatóság

Árvízbiztonság növelése
a NYUDUVIZIG területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

Árvízi biztonság növelése
a FETIVIZIG területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Konzorciuma

A Rába és a Rábca folyó
mentesített öblözeteinek
árvízvédelmi fejlesztése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Észak-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Konzorciuma

0,47

3,10

2,61

3,91

3,90

–

–

–

–

–

Megtörtént
2022-ben

Megtörtént
2020-ban

A projekt fő célkitűzése a klímaváltozás következményeként
megjelenő szélsőséges időjárási helyzetek következményeinek
kezelése, kártételeinek megelőzése. A beruházással olyan
műtárgy megvalósítása történik, amelynek funkciója a Duna
vizének kizárása a Barát-patak medréből, valamint a patak
váratlan nagy csapadékhozama esetén a levezethetőségének
biztosítása.

Megtörtént
2021-ben

A projekt átfogó célja, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság kezelésében lévő védművek előírás szerinti
kiépítésével, valamint műtárgyak, árvízcsúcs-csökkentő
tározók fejlesztésével és a vízfolyások megfelelő vízszállítási,
vízlevezető kapacitásának kiépítésével csökkentse az árvízi
kockázat kialakulását. A projektben a Szentgotthárd és Sárvár
közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése, a Gyöngyös-patak
11+940 – 16+030 fkm szelvények közötti szakaszának
átfogó mederrendezése, valamint a Gyöngyös-patak
11+967 fkm szelvényében lévő vízrajzi törzsállomás hálózati
áramellátásának felújítása történik meg.

Megtörtént
2021-ben

A projekttel szembeni elsődleges szakmai elvárás
a Kraszna I. rendű árvízvédelmi töltésein töltéskorona-burkolat
építése. A fejlesztés eredményeként a Kraszna, a Tisza és
a Batár bal part meghatározott szelvényein az árvízi biztonság
növekedik.

Megtörtént
2021-ben

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a Rába és Rábca folyók
mentén összetett vízgazdálkodási fejlesztések megvalósítása.
A fejlesztés megvalósulása során a Rába folyó Sárvár alatti
szakaszán a másodrendű védvonal jogszabályi előírásokra
történő kiépítése, valamint a Rábca menti zsilipek (Börcsi,
Mosonszentmiklósi, Lébényi, Mosonszentjánosi) átépítésére
kerül sor.
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674.

KEHOP-6.4.1

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Konzorciuma

6052

671.

Belvízbiztonság növelése
az Észak-Alföldön:
FETIVIZIG működési
területén

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a csatornakotrás,
depóniarendezés, irtási feladatok, műtárgyak eredeti
állapotának helyreállítása, illetve korszerűsítése
a 45. sz. Felsőszabolcsi belvízrendszer területén.
A beavatkozások hozzájárulnak az éghajlatváltozás felszíni és
felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérsékléséhez,
a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését,
valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának
növelését szolgálják a Felső-Tisza-vidéken.

677.

KEHOP-6.4.1

KEHOP-6.4.1

Árvízi biztonság növelése
a Közép-Tisza völgyben

Árvízi biztonság növelése
az ATIVIZIG területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Konzorciuma

7,46

0,97

–

–

Megtörtént
2021-ben

Megtörtént
2022-ben

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a Tisza alsó szakaszán
az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat
csökkentése a jogszabályi előírásokkal összhangban
az elsőrendű árvízvédelmi töltés magasításával és a tervezett
üzemi útszakaszok kiépítésével.
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676.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság,
Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság,
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Tiszántúli-Vízügyi Igazgatóság
Konzorciuma

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás árvízvédelmi
fejlesztések megvalósítása több vízügyi igazgatóság működési
területén az alábbi beavatkozásokkal.
Tisza-tó védelmi biztonsági rendszerének rekonstrukciója,
továbbá Martfű térségében a Tisza bal parti árvízvédelmi
töltésének áthelyezése (KÖTIVIZIG).
Hernád folyó menti árvízvédelmi szakaszokon található
műtárgyak rekonstrukciója (ÉMVIZIG).
A Hortobágy-Berettyó térségében található három gátőrtelep
megközelítését biztosító útépítés (KÖVIZIG).
Tisza bal partján lévő árvízvédelmi töltés útburkolatának
helyreállítása, cseréje és töltéstartozékok korszerűsítése
(TIVIZIG).

6053

6054
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A Kormány 1431/2022. (IX. 6.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú, „Legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése
a Káli-medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében”
című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú, „Legeltetési infrastruktúra átfogó fejlesztése
a Káli-medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célú területkezelés biztosítása érdekében”
című projekt (a továbbiakban: projekt) részére bemutatott műszaki tartalmával,
b)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a projekt támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
c)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,
d)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program 4. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő
finanszírozásával,
e)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával
gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2022. szeptember 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:385 mezőjében a „0,37” szövegrész helyébe
a „0,52” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-4.1.0-152016-00021

B

Projekt megnevezése

Legeltetési infrastruktúra
átfogó fejlesztése
a Káli-medence és
a Kis-Balaton térségében
a természetvédelmi célú
területkezelés biztosítása
érdekében

C

Kedvezményezett neve

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság

D

E

Hatályos

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

369 000 000

149 105 129

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

518 105 129

A kedvezményezett a projekt
keretében gyepterület kezeléséhez
szükséges infrastruktúra kialakítását
kívánja megvalósítani állattartó telep
fejlesztésével és hozzá kapcsolódó
eszközök beszerzésével. A projekt
hozzájárul a jobb védettségi állapot
érdekében támogatott élőhelyek területe
növekedéséhez 572,0190 hektárral.
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1. melléklet az 1431/2022. (IX. 6.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1432/2022. (IX. 6.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00053 azonosító számú, „Telep program Nagydobos településen – infrastruktúra
fejlesztéssel” című projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00053 azonosító számú, „Telep program Nagydobos településen – infrastruktúra
fejlesztéssel” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti
módosításáról;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő 30 napon belül
3. egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében meghatározott, összesen
legfeljebb 13 157 740 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020 alcím,
6. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön
finanszírozásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

A 481/2021. (VIII. 13.)
Projekt eredeti
1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatási
összege
(forint)

Az EFOP-2.4.1-16

Korm. rendelet 9. §

felhívás keretében

(1) bekezdés f ) pontja

Projekt megnövelt

finanszírozandó

alapján az EFOP hazai

összköltsége

összeg

társfinanszírozás terhére

(forint)

(forint)

finanszírozandó összeg

Projekt rövid bemutatása

(forint)

2.

EFOP-2.4.1-162017-00053

Telep program
Nagydobos településen
– infrastruktúra
fejlesztéssel

Nagydobos Község
Önkormányzata

196 050 000

3 950 000

13 157 740

213 157 740

Kedvezményezett
a projektben 5 db szociális
bérlakást alakít ki felújítással
és új építéssel, illetve
a szegregátum területén
2 db Csillag Szolgáltató
Pontot hoz létre felújítással,
illetve új építéssel,
valamint 1 db Csillag
Szolgáltatóházat alakít ki
felújítással.
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1. melléklet az 1432/2022. (IX. 6.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1433/2022. (IX. 6.) Korm. határozata
a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott
tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését
célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott
tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci
Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza a területfejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Keretmegállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Keretmegállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Keretmegállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

