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Kormányrendeletek

A Kormány 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. és a 3–5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti szerv, szervezet,
b)
kormányzati kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében a közfeladatai
hatékonyabb ellátása érdekében központi költségvetési előirányzatok vagy európai uniós források
felhasználásával végrehajtott feladatok, ideértve a kommunikációs stratégia-tervezéssel, közvélemény- és
marketingkutatással, PR tevékenységgel, sajtó menedzsmenttel és szponzorálással összefüggő feladatokat,
c)
szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott eljárás eredményeképpen
keretmegállapodást vagy egyedi szerződést kötő ajánlattevő.

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállása, szervezete és feladata
2. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
3. §

(1) A Hivatalt elnök vezeti.
(2) Az elnök tevékenységének segítésére a miniszter – a Hivatal elnökének javaslatára – határozatlan időtartamra
elnökhelyettest nevezhet ki.
(3) A Kormány a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések
tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként a Hivatalt jelöli ki.

4. §

(1) A Hivatal
a)
ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, amelyeket
az érintett szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, feladatkörükben, a központi költségvetés
terhére hajtanak végre,
b)
koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását, amelynek
keretében jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett kormányzati kommunikációs feladatok célját,
ütemezését, eszközeit és költségvetését,
c)
összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és
az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó közbeszerzési igényeket,
d)
véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 33. §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv e rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú
szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit,
e)
központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kormányzati
kommunikációs feladatok ellátását biztosító, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásokra és
az azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó közbeszerzéseket,
f)
ellenőrzi és jóváhagyja az e) pontban meghatározott közbeszerzések alapján kötött szerződéseknek
az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmával összhangban történő teljesítését.
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(2) A Hivatal e rendeletben foglalt egyedi döntése, jóváhagyása és ellenőrzése nem minősül a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági döntésnek és
ellenőrzésnek.

3. A kormányzati kommunikációs feladatok koordinálását biztosító eljárás
5. §

(1) A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz
kapcsolódó termékek közbeszerzése és beszerzése (a továbbiakban együtt: közbeszerzés) során
a)
– az önálló szabályozó szerv és autonóm államigazgatási szerv kivételével – a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
b)
az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és
helyi költségvetési szerv vagy intézmény,
c)
azon állami tulajdonú gazdálkodó szervezet, amely felett az állam közvetlenül vagy közvetetten a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol és
d)
a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő, az a) pont hatálya alá nem tartozó olyan költségvetési szerv, amely
a központosított közbeszerzési rendszerbe való csatlakozást önként vállalja
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni.
(2) A központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a Hivatal engedélyével akkor van lehetőség,
ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján központosított közbeszerzésre kötelezett szervek,
szervezetek folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az (1) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési szerv
központosított közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.

6. §

(1) Az érintett szervezet kormányzati kommunikációs feladatainak ellátását biztosító szolgáltatásokra és az azokhoz
kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó beszerzésekre a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási
szabályokat kell alkalmazni.
(2) A 4. § (1) bekezdés a), b) és f ) pontját, a 8. § c) pontját, a 9. §-t, a 12. §-t és a 13. §-t a miniszter által vezetett
minisztérium által végzett kormányzati kommunikációs feladatok ellátása tekintetében nem kell alkalmazni.

7. §

(1) Az érintett szervezet a Hivatal által közzétett formanyomtatvány használatával köteles e rendelet hatálybalépését
követő 30 napon belül a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni és az érintett szervezet kormányzati
kommunikációs tevékenységével, valamint a kommunikációs szolgáltatások és termékek beszerzésének
lebonyolítására kötött, hatályos szerződésekkel kapcsolatos, a Hivatal által kért adatokat szolgáltatni. A Hivatal
a bejelentkezést 15 napon belül visszaigazolja.
(2) Ha az érintett szervezet Hivatal által kért adataiban változás áll be, az érintett szervezet köteles a Hivatalt a változás
bekövetkezéstől számított 30 napon belül értesíteni.

8. §		
Az érintett szervezet – a Hivatal által a honlapján közzétett útmutató alapján – az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek közbeszerzésére vonatkozóan
a)
minden év május 15-éig a Kbt. szerinti éves összesített közbeszerzési tervét,
b)
minden naptári negyedév utolsó napját követő 15. napig, a rendkívüli sürgősséget igénylő közbeszerzés
esetén haladéktalanul a következő negyedévben megvalósítandó kommunikációs szolgáltatások és
termékek közbeszerzésére vonatkozó – műszaki leírását is tartalmazó – igényeit,
c)
alkalmanként a Hivatal kérésére a kormányzati kommunikációs feladattal összefüggő megrendelésre
vonatkozó dokumentumokat
a Hivatalnak megküldi.
9. §

(1) Az érintett szervezet a 7–8. §-ban foglalt kötelezettségei mellett, azokkal összhangban a következő negyedévben
megvalósítandó kommunikációs feladatairól összesített tájékoztatót készít, amely tartalmazza a kormányzati
kommunikációs feladatai tervezett
a)
célját, indokait,
b)
megvalósításának ütemezését,
c)
kommunikációs eszközeit, módszereit, valamint
d)
költségvetését.
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(2) Az érintett szervezet az összesített tájékoztatót a Hivatal részére jóváhagyásra megküldi.
(3) A Hivatal az összesített tájékoztató beérkezését követő 15 munkanapon belül állást foglal az adott kormányzati
kommunikációs feladat végrehajthatóságáról, annak a kormányzati kommunikációs stratégiával való összhangjáról.
(4) A Hivatal az érintett szervezet által tervezett kormányzati kommunikációs feladat szakmai tartalmi kérdéseinek
megismerése, valamint a Hivatal álláspontjának egyeztetése érdekében további adatokat kérhet az érintett
szervezettől vagy egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezettel. Ez esetben a (3) bekezdés szerinti határidőt
az adatok beérkezésének vagy az egyeztetés megtartásának napjától kell számítani.
(5) A kormányzati kommunikációs feladat tervezett megvalósítására vonatkozó tájékoztatás vizsgálatát követően
a Hivatal vezetője a következő döntéseket hozhatja:
a)
az összesített tájékoztatót vagy annak meghatározott részét jóváhagyja és a kormányzati kommunikációs
feladatok megvalósításához hozzájárul,
b)
jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges
módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összesített tájékoztatóban foglalt kormányzati kommunikációs
feladatok megvalósításához hozzájárul, vagy
c)
az összesített tájékoztatóban foglalt kormányzati kommunikációs feladatok megvalósításához nem járul
hozzá.
(6) Az érintett szervezet a Hivatal vezetőjének egyetértése nélkül a kormányzati kommunikációs feladat megvalósítását
nem kezdheti meg, közbeszerzési igényt nem nyújthat be a Hivatal számára.
(7) Ha a jóváhagyott összesített tájékoztató elemeiben változás áll be, arról a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az érintett szervezet a Hivatalnak a megváltozott feltételekre vonatkozó – a (3) bekezdés szerinti határidőben
történő – jóváhagyását követően folytathatja a kommunikációs feladat végrehajtását.
(8) Az összesített tájékoztatóban nem szereplő, az összesített tájékoztató készítésekor előre nem látható okból
felmerülő kormányzati kommunikációs feladat megvalósítását a Hivatal egyedileg hagyja jóvá.

4. A központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok
10. §

(1) Az érintett szervezet részére szükséges kommunikációs termékek és szolgáltatások beszerzése érdekében a Hivatal
közbeszerzési eljárást folytat le, amelyre a Kbt.-t és e rendeletet kell alkalmazni.
(2) A Hivatal a közbeszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy közbeszerzési szerződést köthet.
(3) Ha a Hivatal
a)
a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodást kötött, az érintett szervezet
a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 110. §
(3) bekezdés a) pontja vagy 110. § (4) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel valósítja meg,
b)
a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti keretmegállapodást kötött, a keretmegállapodásban
rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a konzultációt vagy a verseny újranyitását a Hivatal bonyolítja le.
(4) A Hivatal a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti keretmegállapodás alapján a konzultáció vagy
a verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési szerződés helyett a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja
szerinti keretmegállapodást is köthet, amelynek feltételei szerint az érintett szervezet a beszerzését közvetlen
megrendeléssel valósítja meg.
(5) A verseny újranyitása esetén minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az
ajánlattevő, akitől a több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján az adott kommunikációs termék
vagy szolgáltatás megrendelhető, a megrendelést határidőben nem tudja teljesíteni, az érintett szervezet
az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron következő legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott
kommunikációs terméket vagy szolgáltatást. Ez nem érinti a nyertes ajánlattevő felelősségét a teljesítés
elmaradásáért.
(6) A szállító köteles a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével
a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, a szállított kommunikációs szolgáltatások és
az azokhoz kapcsolódó termékek mennyiségéről és értékéről a Hivatalt értesíteni.
(7) Ha a Hivatal a (3) és (4) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 30. § (3) bekezdése szerinti, a közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Hivatal teszi közzé.
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11. §

(1) A Hivatal központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatja az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs termékek és szolgáltatások közbeszerzését.
(2) A Hivatal az érintett szervezet által rendelkezésére bocsátott adatok alapján összesíti és adatbázisba rendezi
az érintett szervezet kormányzati kommunikációs feladatainak ellátására vonatkozó adatokat és közbeszerzési
igényeket.
(3) A Hivatal jogosult az érintett szervektől negyedévente, minden naptári negyedév utolsó napját követő 15. napig
adatszolgáltatást kérni az általuk megvalósított kommunikációs tevékenységről, a teljesített megrendeléseikről és
a megvalósult kommunikációs tárgyú beszerzésekre vonatkozó felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó
egyéb, a központosított beszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról.
(4) A Hivatal a honlapján közzéteszi az érintett szervezet és a szállítók adatszolgáltatási és közbeszerzési igények
bejelentésére vonatkozó, valamint az egyéb e rendeletben szabályozott kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
mintákat, adatlapokat, valamint az azok benyújtáshoz szükséges technikai információkat.
(5) A Hivatal az érintett szervezet által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban megtervezi és lefolytatja
a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.
(6) A Hivatal jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.

5. Saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés
12. §

(1) Az érintett szervezet a Kbt.-vel összhangban, a Hivatal előzetes jóváhagyásával saját hatáskörben akkor valósíthatja
meg a kormányzati kommunikációs feladatainak ellátásával összefüggő közbeszerzését, ha
a)
a szükséges közbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos
keretmegállapodás vagy közbeszerzési szerződés alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne
megvalósítható, vagy
b)
a szükséges közbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy szerződés.
(2) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményeiről, indokoltságáról és
szükségszerűségéről a közbeszerzés megkezdése előtt 8 munkanappal a Hivatalt írásban tájékoztatni köteles. Ha
a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható
meg, a Hivatal a bejelentés kézhezvételétől számított 5 napon belül az érintett szervezetet további adatközlésre
szólíthatja fel.
(3) Az érintett szervezet saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzésének megvalósítása tekintetében a Hivatal
a következő döntéseket hozhatja:
a)
a saját hatáskörben történő közbeszerzést az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállására
tekintettel jóváhagyja,
b)
jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges
módosításokat, amelyek teljesítése esetén a saját hatáskörben történő közbeszerzés lefolytatásához
hozzájárul,
c)
a saját hatáskörben történő közbeszerzés lefolytatásához nem járul hozzá és az (1) bekezdésben foglaltak
fennállására tekintettel a közbeszerzési eljárást lefolytatja, vagy
d)
a saját hatáskörben történő közbeszerzés lefolytatásához – az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
hiányára tekintettel – nem járul hozzá.
(4) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés eredményeként megkötött közbeszerzési
szerződést, hivatkozva a saját hatáskörű közbeszerzést megalapozó körülményekre, a Hivatal részére a szerződés
aláírást követő 5 munkanapon belül megküldi.
(5) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása
során mindazon beszerzések értékét köteles egybeszámítani, amelyek vonatkozásában fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott feltételek, függetlenül attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy
saját hatáskörben szerezte be.

13. §

(1) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzési eljárás esetén
a)
a megkötött közbeszerzési szerződés tervezetét,
b)
a közbeszerzési szerződés módosításainak tervezetét, a módosítás indokolását, az azt alátámasztó
valamennyi dokumentumot, valamint
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c)

a közbeszerzési szerződés teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolást, illetve az elismerés
megtagadásáról szóló nyilatkozat tervezetét indokolással és az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt
a Hivatal számára a jóváhagyásra irányuló kérelemmel együtt a dokumentumok előkészítését követő 5 napon belül
megküldi.
(2) A Hivatal legfeljebb 8 munkanapon belül elvégzi az (1) bekezdésben, valamint a 10–11. §-ban szabályozott
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött közbeszerzési szerződés teljesítésére vonatkozó – szakmai műszaki
tartalommal való összhang tekintetében történő – ellenőrző vizsgálatot, és észrevételeit, kiegészítési, valamint
módosítási javaslatait haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek.
(3) Az érintett szervezet a Hivatal véleményének átvezetése után a közbeszerzési szerződés, a közbeszerzési
szerződésmódosítás, valamint a teljesítésigazolás tervezetét – egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen
kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – a Hivatal részére a módosított dokumentumok
előkészítését követő 3 munkanapon belül megküldi. A Hivatal a dokumentumok beérkezését követő 2 munkanapon
belül véleményével együtt a Hivatal vezetője elé terjeszti azokat ellenjegyzésre.
(4) A Hivatal vezetőjének hozzájárulása hiányában
a)
a szerződés nem módosítható, a közbeszerzés a módosult feltételekkel csak új közbeszerzési eljárásban
valósítható meg,
b)
a közbeszerzési szerződések teljesítése nem igazolható.

6. Záró és átmeneti rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet 2014. október 10-én lép hatályba.
15. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet által az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött, valamint az e rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások,
keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.
(2) Az e rendelet hatálybalépését követően, de a Hivatal által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs
szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy egyedi
közbeszerzési szerződések hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet egyedi közbeszerzési eljárást is
lebonyolíthat.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak esetén, az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és
az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások, keretszerződések vagy egyedi
szerződések
a)
keretében történő megrendelések tekintetében a Hivatal a kormányzati kommunikációs stratégiával való
összhangot előzetesen ellenőrzi,
b)
teljesítése tekintetében az érintett szervezet az e rendelet 13. §-a szerint köteles eljárni.
(4) Ha a Hivatal az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek
beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az érintett szervezet a kommunikációs szolgáltatások és termékek
beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) pontja vagy 110. § (4) bekezdés a) pontja szerint
közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelethez
Kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások
A

B

1

Kutatási feladatok

Kutatások teljes körű tervezése és lebonyolítása, elemzése,
kiértékelése
Közvélemény- és marketingkutatás, hatékonyságmérés,
Kvantitatív és kvalitatív kutatások, online, telefonos és személyes
megkérdezések teljes körű menedzselése

2

Stratégiai tervezés és tanácsadás

Kommunikációs stratégia tervezés: éves, valamint ad hoc
kommunikációs stratégiai tervek kidolgozása
Folyamatos marketing és kommunikációs tanácsadás

3

Grafikai tervezés

Arculattervezés, csomagolásfejlesztés, kiadványtervezés és
szerkesztés

4

Integrált reklámügynökségi
szolgáltatások

Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása
Reklámkampány tervezés, teljes körű kampánymenedzsment,
lebonyolítás
Integrált kormányzati kommunikációs feladatok ellátása:
valamennyi jelenleg és jövőben ismert offline és online
kommunikációs eszköz kidolgozása

5

PR ügynökségi szolgáltatások

PR kormányzati kommunikációs feladatok teljes körű kialakítása
– ide nem értve a beszédírást –
PR stratégia, média- és kommunikációs tréningek,
sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment, közszereplésekhez
kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (tervezés,
lebonyolítás), szövegírás (cikk, webes tartalmak),
sajtótájékoztatók, online PR
Edukációs programok
Kríziskommunikáció
Társadalmi felelősségvállalás
Sajtófigyelés

6

Online kommunikációs és közösségi
média szolgáltatások

Online kommunikációs stratégia kidolgozása és
lebonyolítása, teljes körű kampánymenedzsment:
online tervezés, banner-kampányok, közösségi média
management, keresőmotor optimalizálás, honlap tervezése,
gyártás, programozás, applikáció-fejlesztés, valamint
tartalommenedzsment, márkafejlesztés, tartalom fejlesztése,
webanalitika

7

Gyártás

Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó
gyártási feladat kiemelten a film- és videóanyag gyártás,
a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás,
a promóciós eszközök gyártása és az installációk legyártása
területén

8

Médiatervezés és vásárlás

Teljes körű médiatervezés és vásárlás
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A Kormány 248/2014. (X. 1.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 20., 28. és 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Get. Vhr.) a következő 155/A. §-sal egészül ki:
„155/A. § (1) Ha a 2014/2015-ös gázév tekintetében 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
a) az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező földgázkereskedő, vagy a saját jogon eljáró felhasználó,
vagy
b) az egyetemes szolgáltató a 30. § (2) bekezdésében előírt mennyiségen túl, további,
hazai földgáztárolói készlet növelését eredményező tárolói kapacitásigényt nyújt be, akkor az igényelt tárolói
mobil, betárolási, illetve kitárolási kapacitást – mind megszakítható mind nem megszakítható esetben – a tárolói
engedélyes az üzletszabályzatában foglaltaktól eltérő módon és feltételekkel is biztosíthatja. A tárolói engedélyes
az üzletszabályzatában foglaltaktól megkülönböztetés mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon térhet el.
Az e bekezdés alapján történő eltérés nem minősül vagyoni hátrány okozásának.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell.”
2. §		
Hatályát veszti a Get. Vhr. 12. számú mellékletében szereplő táblázat
a)
6. sora,
b)
A:7 mezőjében a „-6” szövegrész,
c)
8. sora.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 249/2014. (X. 1.) Korm. rendelete
a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv
által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás
integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló
20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi
költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet.
2. §		
Hatályát veszti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és
hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet.
3. §		
Ez a rendelet 2014. október 31-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2014. (X. 1.) MvM rendelete
a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk
(1) bekezdése szerinti támogatás, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás és
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű támogatás,”
(2) Az R. 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,”

2. §		
Az R. 4. § (1) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:
(A GOP és a KMOP 1. Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése című prioritásának forrásai
a következő jogcímeken használhatók fel:)
„21. innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás.”
3. §		
Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján kizárólag átlátható formában nyújtott támogatás nyújtható.”
4. §		
Az R. 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A 4. §)
„g) (1) bekezdés 21. pontja alapján innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató
szolgáltatásokhoz támogatás nyújtható.”
5. §		
Az R.14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetében nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő
helyzetnél rosszabb helyzetben van.
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(5) A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott, az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem vehető
igénybe.
(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott
nyilatkozata szerinti, továbbá a kedvezményezett részére az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg az 1407/2013/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határt.”
6. §		
Az R. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott
támogatásra vonatkozó szabályok
14/A. § Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott
támogatások esetében a támogatás összege kedvezményezettenként egyetlen hároméves időszakban sem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy
európai tanúsítvánnyal, a támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.
14/B. § Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
odaítélésének feltétele, hogy:
a) a kedvezményezett kis- és középvállalkozás,
b) a kedvezményezett a támogatást a szolgáltatások piaci áron történő megvásárlására fordítja.
14/C. § Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
esetében
a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségnek minősül
aa) a vezetési tanácsadás költsége,
ab) a technológiai segítségnyújtás költsége,
ac) a technológiai szolgáltatások költsége,
ad) a képzés költsége,
ae) szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, valamint licencia-megállapodásokkal
kapcsolatban nyújtott tanácsadás költsége,
af ) a szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás költsége,
b) az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében – az Sztv. szerint – elszámolható költségnek minősül
ba) az iroda bérleti díja,
bb) az adatbankokhoz történő hozzáférés költsége,
bc) a műszaki könyvtárak használatának költsége,
bd) a piackutatás költsége,
be) a laboratóriumhasználat költsége,
bf ) a minőség-ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége,
bg) a minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek.”
7. §		
Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) a nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély
összegű támogatások esetén,”
8. §

(1) Az R. 21. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján)
„a) a 7. § a) pontjában foglalt támogatási kategória esetén
aa) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján 2014. június 30-ig,
ab) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 2021. június 30-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)
(2) Az R. 21. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„e) a 7. § g) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)
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9. §		
Az R. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) 7. § a) pontja
aa) a 2014. június 30-ig megítélt támogatások esetében a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),
ab) a 2014. június 30-a után megítélt támogatások esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
E rendelet
a)
a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.), és
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2014. (X. 1.) MvM rendelete
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási
tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §		
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye
szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 29. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„29. § Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül az alábbi értékhatárig vehető
igénybe termelő beruházási támogatás:
a) már meglévő, haltermelési létesítményt vagy létesítményeket tartalmazó telephelyen új haltermelési létesítmény
vagy létesítmények létrehozása a hozzá tartozó termelői, telepi infrastruktúrával együtt, legfeljebb 100 millió forint
támogatási igényig,
b) meglévő haltermelési létesítmény vagy létesítmények termelői és telepi infrastruktúra értéknövelő felújítása,
bővítése, korszerűsítése, fejlesztése, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig,
c) halszállító gépjármű maximum 20 millió forint támogatási igényig,
d) környezetterhelést közvetlenül csökkentő beruházások legfeljebb 40 millió forint támogatási igényig,
e) közvetlenül a munkakörülmények javítását szolgáló beruházások esetén, legfeljebb a folyamatosan, teljes
munkaidőben foglalkoztatottak létszáma alapján, alkalmazottanként legfeljebb hét, de önálló szociális épület
esetében összesen legalább tizennyolc négyzetméter bruttó alapterületig, és 10 millió forint támogatási igényig,
f ) önálló gép- és eszközbeszerzés projekt esetén legfeljebb 60 millió forint támogatási igényig,
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g) a 2. melléklet 6. pont d) alpontja esetén legfeljebb 15 millió forint támogatási igényig,
h) termelői halértékesítési vagy halfeldolgozási lehetőség kialakításának beruházásai legfeljebb 50 millió forint
támogatási igényig,
i) a tóépítési és tófelújítási munkák esetében az irtás, föld- és sziklamunka esetén a normagyűjtemény díj, anyagés gépköltség árainak legfeljebb 50%-a fogadható el a támogatás számításának alapját képező elszámolható
költségként.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 40/2014. (X. 1.) NFM rendelete
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. § e) pontja.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1548/2014. (X. 1.) Korm. határozata
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel egyeztetve – a Nemzeti Kommunikációs Hivatal működéséhez szükséges költségvetési
forrásokat és infrastrukturális feltételeket biztosítsa.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. október 10.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról
1. A Kormány a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokkal összefüggésben:
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a központi közigazgatás integrált üdültetési
rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014.
(IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
üzemeltetésébe került üdülőingatlanokkal összefüggésben keletkezett pénzügyi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása iránt;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. október 31.
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a Kormányrendelettel a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal üzemeltetésébe került üdülőingatlanokkal összefüggésben keletkezett pénzügyi
kötelezettségek teljesítése iránt;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. október 31.
c)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Kormányrendelettel a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal üzemeltetésébe került üdülőingatlanok üzemeltetésének megszüntetése iránt;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. október 31.
d)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen
a Kormányrendelettel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal üzemeltetésébe került üdülőingatlanok
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadása iránt.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. október 31.
2. Hatályát veszti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszeréről szóló 2128/2005. (VI. 24.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1550/2014. (X. 1.) Korm. határozata
a bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggő egyes intézkedésekről
A Kormány
a)

b)

c)

a Balassi Intézet bővítése érdekében egyetért a bakui Magyar Intézet 2015. március 31-ei, a kolozsvári Magyar
Intézet 2015. augusztus 31-ei, valamint a ljubljanai Magyar Intézet 2015. október 1-jei időponttal történő
létrehozásával;
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az a) pontban meghatározott cél elérése érdekében
az a) pontban meghatározott Magyar Intézetek létrehozásának ütemezésére és a létrehozáshoz szükséges
költségekre vonatkozó részletes intézkedési tervet készítse elő;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi központi
költségvetési törvény tervezése során az a) és b) pontban foglaltakat vegyék figyelembe.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2015. évi központi költségvetés tervezése során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1551/2014. (X. 1.) Korm. határozata
az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról
Az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat 2. pont h) alpontjában a „Határidő:
2014. szeptember 1.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2015. január 1.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1552/2014. (X. 1.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre,
a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2014. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének
növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében
ca)
az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani,
cb)
az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé
eltérhet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1552/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz

Értéke

HUF

fejlesztés

Hitel

2

HUF

fejlesztés

Hitel

5

HUF

fejlesztés

Hitel

2

HUF

fejlesztés

Hitel

7

HUF

fejlesztés

Kölcsön

6

HUF

fejlesztés

Kölcsön

2

8

9

11
12

ERDŐSMÁROK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
GERESDLAK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
GERESDLAK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

HUF

HUF

fejlesztés

fejlesztés

fejlesztés

fejlesztés

Kezesség-, illetve garanciavállalás

Hitel

Hitel

Hitel

2

2

10

10

0

1 163 550

1 163 550

1 163 550 Igen

1 163 550

0

0

0

0

0

298 794

1 039 771

10 000 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 103 698

0

0

2 980 730

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

2 980 730

2 980 730 Igen

2 980 730

0

0

0

0

591 625

595 500

2 388 000

2 700 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

2 700 000

2 700 000 Igen

2 700 000

0

0

0

33 500

779 280

779 280

2 337 840

10 000 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

9 120 000

1 080 000

0

0

10 150 000

4.3. Kistelepülések
sportlétesítményeinek
1 fejlesztése, felújítása

10 150 000

10 150 000 Igen

10 150 000

0

0

0

0

0

0

0

24 970 367

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

24 970 367

0 Nem

0

0

0

0

0

0

0

0

6 741 999

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

6 741 999

0 Nem

0

0

0

0

0

0

0

0

8 092 004

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

8 092 004

8 092 004 Igen

8 092 004

0

0

0

354 145

1 227 971

1 155 663

7 931 165

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

29 970 384

29 970 384 Igen

29 970 384

0

0

0

1 067 842

30 746 328

0

0

9 919 303 Igen

9 919 303

0

0

0

471 166

9 973 859

0

0

2 678 212

0

0

0

127 219

2 766 588

0

0

Kölcsön

2

29 970 384

Hitel

2

9 919 303
4.3. Kistelepülések
sportlétesítményeinek
1 fejlesztése, felújítása

4 924 249

4 924 249 Igen

14

IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

7.9. Város- és település2 rehabilitáció

4 995 054

4 995 054 Igen

15

IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

16

IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2017-től

0

fejlesztés

2

2016.

10 000 000

fejlesztés

Hitel

2015.

0

HUF

fejlesztés

2014.

0

HUF

HUF

2017-től

0

IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

13

2016.

2 678 212

2 678 212 Igen
4.3. Kistelepülések
sportlétesítményeinek
1 fejlesztése, felújítása

1 329 547

1 329 547 Igen
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10

HUF
ERDŐSMÁROK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

2015.

0

CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
7

2014.

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

10 000 000

CSIBRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
6

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

10 000 000 Igen

CSIBRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
5

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

10 000 000

CSESZTVE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
4

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

CSERTŐ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
3

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

10 000 000

CSERTŐ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

BOTYKAPETERD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
1

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Önkormányzat neve

Devizanem

Sorszám

Ügylet adatai

13820

	
  

17

18

19

Értéke

2014.

2015.

2016.

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

2017-től

2014.

2015.

2016.

2017-től

1 348 665

1 348 665 Igen

4 440 000

4 440 000

4 440 000 Igen

4 440 000

0

0

0

0

0

0

0

4 980 000

4.3. Kistelepülések
sportlétesítményeinek
2 fejlesztése, felújítása

KASZAPER KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

HUF

fejlesztés

fejlesztés

Kezesség-, illetve garanciavállalás

Kezesség-, illetve garanciavállalás

2

2

4 980 000 Igen

4 980 000

0

0

0

0

0

0

0

HUF
KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

HUF

fejlesztés

fejlesztés

fejlesztés

Kölcsön

Hitel

Hitel

2

10 000 000

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

0

0

2 663 550

7.4. Igazgatási, hatósági
feladatokhoz kapcsolódó
1 fejlesztések

6

2 663 550

2 663 550 Igen

2 663 550

0

0

0

241 848

725 544

725 544

1 632 474

10 000 000

7.4. Igazgatási, hatósági
feladatokhoz kapcsolódó
1 fejlesztések

6

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

10 000 000

0

0

0

13 068 000

7.13. Egyéb, törvény által
az önkormányzatok
számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
1 beruházások

HUF

fejlesztés

Hitel

2

13 068 000

13 068 000 Igen

13 068 000

0

0

0

445 000

13 905 000

0

0

6 629 000

4.5. Az aktív turizmus és a
szabadidősport
infrastrukturális
feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló
2 beruházások

24

HUF
KŐRÖSHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
MARÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

HUF

fejlesztés

fejlesztés

fejlesztés

Hitel

Hitel

Kezesség-, illetve garanciavállalás

2

6 629 000

6 629 000 Igen

6 629 000

0

0

0

240 000

7 055 000

0

0

8 500 000

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
3 fejlesztése

3

8 500 000

8 500 000 Igen

8 500 000

0

0

0

300 000

3 287 000

3 110 000

2 924 000

29 026 270

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

2

29 026 270

29 026 270 Igen

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

0

0

12 917 550

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

12 917 550

12 917 550 Igen

12 917 550

0

0

0

10 000 000

726 891

792 972

2 114 592

10 000 000

7.13. Egyéb, törvény által
az önkormányzatok
számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
1 beruházások

10 000 000

0 Nem

0

0

0

0

0

0

0

0

2 663 550

7.13. Egyéb, törvény által
az önkormányzatok
számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
1 beruházások

2 663 550

0 Nem

0

0

0

0

0

0

0

0

NAGYVÁTY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
27

HUF

fejlesztés

Hitel

2

OLTÁRC KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
28

HUF

fejlesztés

Hitel

5

PETTEND KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
29

HUF

fejlesztés

Hitel

2

PETTEND KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
HUF

fejlesztés

Hitel

5

13821

4 980 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

30

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

23

26

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

KASZAPER KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

25

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

7.9. Város- és település2 rehabilitáció

KEMÉNFA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

22

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai
Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

20

21

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Önkormányzat neve

Devizanem

Sorszám

Ügylet adatai
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Értéke

HUF

fejlesztés

Hitel

5

33

34

HUF
SZEBÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SZEBÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

HUF

HUF

fejlesztés

fejlesztés

fejlesztés

Hitel

Hitel

Hitel

5

2

10

HUF

fejlesztés

Hitel

5

HUF

fejlesztés

Hitel

2

HUF

fejlesztés

Hitel

2

HUF

fejlesztés

Hitel

5

fejlesztés

Hitel

2

HUF

fejlesztés

Kölcsön

2

HUF

fejlesztés

Hitel

5

HUF

fejlesztés

Kölcsön

2

726 891

792 972

2 114 592

12 650 850

12 650 850

12 650 850 Igen

12 650 850

0

0

0

10 522 000

697 514

697 514

1 395 027

29 928 335

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

29 928 335

29 928 335 Igen

29 928 335

0

0

0

1 075 270

30 694 337

0

0

8 080 650

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

8 080 650

8 080 650 Igen

8 080 650

0

0

0

356 048

1 226 185

1 153 983

7 920 324

13 190 600

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

13 190 600

13 190 600 Igen

13 190 600

0

0

0

10 000 000

793 331

865 452

2 307 872

170 000 000

170 000 000 Igen

170 000 000

0

0

0

2 356 666

172 513 333

0

0

10 000 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 128 060

0

0

2 719 430

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

2 719 430

2 719 430 Igen

2 719 430

0

0

0

0

612 328

740 388

1 912 669

24 288 938

4.7. Komplex közösségi
terek létrehozása,
1 fejlesztése

24 288 938

24 288 938 Igen

24 288 938

0

0

0

878 486

24 914 196

0

0

12 627 100

7.13. Egyéb, törvény által
az önkormányzatok
számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
1 beruházások

12 627 100

12 627 100 Igen

12 627 100

0

0

0

12 627 100

0

0

0

12 663 550

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

12 663 550

12 663 550 Igen

12 663 550

0

0

0

10 000 000

665 082

725 544

1 934 784

10 000 000

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

10 000 000

10 000 000 Igen

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

0

0

106 000 000

7.5. Megújuló
energiaforrások
hasznosításával
1 kapcsolatos beruházások

106 000 000

106 000 000 Igen

106 000 000

632 305

7 309 788

14 310 123

132 729 800

170 000 000

NAGYTARCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
43

HUF

fejlesztés

Hitel

15

2017-től

10 000 000

ZALALÖVŐ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
42

2016.

0

VÁRFÖLDE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
41

2015.

0

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
40

2014.

4.5. Az aktív turizmus és a
szabadidősport
infrastrukturális
feltételrendszerének
fejlesztését szolgáló
1 beruházások
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HUF

2017-től

0

SZŰR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
39

2016.

12 917 550

SZILVÁS KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
38

2015.

12 917 550 Igen

SZILVÁS KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
37

2014.

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

12 917 550

SZENTLŐRINC VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
36

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletérték

7.13. Egyéb, törvény által
az önkormányzatok
számára előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges
infrastrukturális
1 beruházások

SZENTLISZLÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
35

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

12 917 550

SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
32

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai
Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

3.2. Szociális,
gyermekjóléti feladatok
ellátáshoz szükséges
gépjármű beszerzés,
1 felújítás, csere

PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
31

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Sorszám

Önkormányzat neve

Fejlesztés adatai

13822

Ügylet adatai
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A Kormány 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozata
a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő
feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli
a)
196 589 ezer forint bázisba épülő átcsoportosítását a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára,
b)
600 000 ezer forint bázisba épülő átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 11. Nemzeti Öntözési Ügynökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára,
c)
217 264 ezer forint bázisba épülő átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 13. Nemzeti Környezetügyi Intézet cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára,
d)
931 371 ezer forint bázisba épülő átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 15. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 255 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2014. évi központi költségvetésének
címrendjét – 2014. október 8-i fordulónappal – a 3. melléklet szerint módosítja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. október 8.
4. felhívja a Földművelésügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy gondoskodjon a Magyar
Államkincstárnál
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovat
mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal

13824

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 135. szám

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2014. január 1-jei határnappal
– a fejezetet irányító szerv vezetőjének adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési-maradványok
átvezetését hajtsa végre.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
adatszolgáltatásra: azonnal
átvezetésre: 2014. október 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

004240

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

1

338295

11

276201

13

271112

15

003704

330039

XIV.

1

17

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

Fejezet
név

K1
K2
K3
K6
K1
K2
K3
K1
K2
K3
K6

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

-140 001,0
-39 102,0
-17 486,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

-294 000,0
-79 400,0
-112 600,0
-114 000,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

-97 800,0
-25 202,0
-94 262,0

-8 563,0
-2 886,0

-643 792,0
-168 351,0
-112 330,0
-6 898,0

-54 964,0
-15 304,0

140 001,0
39 102,0
17 486,0

11 933,0
3 222,0

1 035 592,0
272 953,0
319 192,0
120 898,0

63 527,0
18 190,0

Nemzeti Öntözési Ügynökség

K1
K2
K3
K6
K1
K2
K3

Cím
név

Nemzeti Környezetügyi Intézet

-11 933,0
-3 222,0

ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma
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1. melléklet az 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő költségvetési évbe beépülő

13825

276201
271112
330039

Fejezet
szám

XII.
XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok

13
15
17

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-10 899,0
-931 371,0

-70 268,0

942 270,0

70 268,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő költségvetési évbe beépülő
ÁHT.
egyedi
azonosító

004240
338295
276201
003704
330039

Fejezet
szám

XII.

XIV.

Cím
szám

1
11
13
1
17

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Nemzeti Öntözési Ügynökség
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Vízügyi Igazgatóságok

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

-196 589,0
-600 000,0
-206 365,0

-15 155,0

196 589,0
806 365,0

15 155,0
11 449,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő költségvetési évbe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

13826

ÁHT.
egyedi
azonosító

ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-11 449,0

281
Összesen
1 002 954,0

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 002 954,0
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XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

004240

003704

Fejezet
szám

XII.

XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

1

K1
K2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-201,0
-54,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

201,0
54,0

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

004240
003704

XII.
XIV.

1
1

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-255,0

0,0

255,0

0,0

ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma
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2. melléklet az 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz

ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
255,0

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
255,0

13827

13828

3. melléklet az 1553/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz
Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése
ÚJ címrendi besorolás

ÁHT-T

FejeCím
zet

Alcím

Régi címrendi besorolás

Jogcím- Jogcso- cím
port

Megnevezés

FejeCím
zet

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

01
01
01
01

05
09
19
20

00
00
00
00

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
281912
031721
256478
256489

14
14
14
14

20
20
20
20

01
01
01
01

57
58
59
60

00
00
00
00

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
Ivóvíz-minőség javító program

12
12
12
12

20
20
20
20
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A Kormány 1554/2014. (X. 1.) Korm. határozata
az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014–2020. közötti
tervezési időszakban
A Kormány
1. egyetért a 2014–2020. közötti tervezési időszakra szóló Partnerségi Megállapodás programja és operatív
programjai végrehajtási intézményrendszere működésével kapcsolatos költségtípusok finanszírozási forrásainak
meghatározásával az 1. melléklet szerint,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Partnerségi Megállapodás 2014–2020. programja és operatív
programjai végrehajtási intézményrendszer működése finanszírozásának kialakítása során az 1. pont szerinti
forrásfelhasználást biztosító szabályozásokat alakítsa ki.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1554/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz

Feladat/költség
kezelésnek helye

Forrás

Költségtípusok

I.

II.

Uniós feladatok ellátását végrehajtó

Uniós feladatok ellátását végrehajtó

III.

szervezet (Miniszterelnökség,

szervezet (Miniszterelnökség,

minisztériumok)

minisztériumok)

XIX. Uniós fejlesztések fejezet
– Hazai forrás

XIX. Uniós fejlesztések fejezet
– Uniós forrás

XIX. Uniós fejlesztések fejezet
– Uniós forrás

Bérek (bér, bérjárulék,
személyi jellegű egyéb
kifizetések).

Monitoring Bizottsági
tevékenység ellátása.

Értékelési tevékenység
– EU jogszabályból fakadóan
(szolgáltatás igénybevétele).

Egyes dologi kiadások és
eszköz beszerzések
(OP végrehajtáshoz szükséges
gépkocsi beszerzések,
üzemeléshez szükséges
hardver eszközök, szoftverek
és kommunikációs
berendezések).

Monitoring
(OP előrehaladások figyelése,
források hasznosulásnak
értékelése).

OP végrehajtása céljában
történt utazások, tolmácsolás,
fordítás.

Egységes informatika
rendszer fejlesztése.

Miniszterelnökség (központi kezelés)

Kommunikációs segédletek
(helyi szintű kiadványok,
rendezvények).
Intézményrendszeri
képzéséhez kapcsolódó
támogató beszerzések
(e-learning, tutoring).

13830
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A Kormány 1555/2014. (X. 1.) Korm. határozata
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó
fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról
A Kormány
1. megállapítja az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson kiemelt projekt felhívást az ÉMOP-2.1.1. kódszámú,
„Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című konstrukció keretében a Magyar Nemzeti Digitális
Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából 927,4 millió
forint elszámolható közkiadással,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. visszavonja
a)
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és az Észak-Magyarországi Operatív Programból támogatott egyes turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt
projektek támogatásának növeléséről szóló 1300/2014. (V. 5.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét,
valamint
b)
az ÉMOP-2.1.1. kódszámú („Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című) konstrukció
keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról szóló 1324/2014. (V. 30.) Korm. határozat 1. pont
b) alpontját.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése

Észak-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
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 számának növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermelő
képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható
hasznosításához.
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1. melléklet az 1555/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)

2.
2011

2012

2013

Összesen

3,9820

30,4423

1,8988

36,3231

Tartalék (Mrd Ft):

0,00

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből:

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2007–2010

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen

32,1300

0,9700

21,4060

12,9387

1,4200

68,8647

13831
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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.

Versenyképes turisztikai
termék- és
attrakciófejlesztés

3,7600

25,4860

1,8988

2.2.1.

Szálláshelyek és
szolgáltatások minőségi
fejlesztése

0,0000

4,6199

0,0000

2.3.1.

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

2. Prioritás összesen

Konstrukció célja

0,2220

0,3364

0,0000

3,9820

30,4423

1,8988

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.
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén
keresztül a szálláshelyek szolgáltatási
színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a
szálláshely működéséből származó
árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése,
ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

emberi erőforrások
minisztere

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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A Kormány 1556/2014. (X. 1.) Korm. határozata
az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó,
a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program folytatásáról
A Kormány
1. egyetért a részére bemutatott, az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek
megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program második
ütemének (a továbbiakban: Program) előkészítésével,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tárja fel a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP)
előirányzatból finanszírozott projektekben jelentkező azon megtakarításokat, amelyek fedezetet tudnak biztosítani
a Program Európai Unió felé elszámolható forrásigényére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. október 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Program finanszírozásának biztosítása érdekében készítsen
előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú,
„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című projektnek a KÖZOP 1. prioritásába történő
áthelyezésének lehetőségéről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. október 15.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Programmal összefüggő miniszteri támogató levél
kiadásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
bevonásával a Program megvalósításához kapcsolódó konzultációs eljárást kezdje meg.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1557/2014. (X. 1.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú [„51. sz. főút 114+652–138+634 kmsz.
(Kalocsa–M9 ap. csp.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút
kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi
nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú, „51. sz. főút 114+652–
138+634 kmsz. (Kalocsa–M9 ap. csp.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos
kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt),
2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. egyetért a projekt tartaléklistára történő helyezésével,
4. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
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5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság útján – gondoskodjon a projekt kivitelezése érdekében megkötött vállalkozási szerződéstől
történő elállásról, ha a támogathatósági feltételek 2014. október 31-ig nem teljesülnek.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét
követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő megnevezése

D

E

Projekt támogatási

Projekt támogatási

összege (bruttó Ft)

intenzitása (%)

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

1. A támogatási szerződés megkötésére
akkor kerülhet sor, ha a Közlekedés
Operatív Program 3. prioritásában

51. sz. főút

KÖZOP2.

3.5.0-09-112014-0010

114+652-138+634 kmsz.

A projekt keretében 23,982 km

rendelkezésre áll a szükséges forrás.

(Kalocsa–M9 ap. csp.)

főút megerősítésére és

2. A támogatást igénylő a tartalékkeret

12 km párhuzamos kerékpárút

mértékét felülvizsgálja és a támogatónak

kivitelezésére kerül sor, javítva

bemutatja. Ha a tartalékkeret mértéke

ezáltal a térség elérhetőségét és

az 5+5%-os mértéket meghaladja,

gazdasági potenciálját.

a támogatást igénylő a tartalékkeret

115 kN tengelyterhelésre
történő burkolat
megerősítése és párhuzamos
kerékpárút kivitelezési
munkáinak elvégzése

Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság

14 032 299 000
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1. melléklet az 1557/2014. (X. 1.) Korm. határozathoz

mértékét a támogatási szerződés
megkötéséig pontosítja és legfeljebb
5+5%-os mértékben állapítja meg.
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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: Majláth Zsolt László ügyvezető.

