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Kormányrendeletek

A Kormány 227/2018. (XII. 5.) Korm. rendelete
az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása érdekében szükséges
és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. §
b) pontjában az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős minisztert” szövegrész helyébe
az „az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős minisztert”
szöveg lép.

2. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A miniszter biztosítja az ösztöndíjprogramban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények részére juttatandó
forrást, az ösztöndíj, így a havi pénzbeli juttatás, az önköltség, a lakhatási támogatás, az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság biztosításának, valamint a lehetséges kiegészítő biztosítás összegét, ideértve a kapcsolódó és
szükségszerűen felmerülő, idegennyelv-használatból eredő költségeket is, továbbá biztosítja az ösztöndíjprogram
működtetésének a felsőoktatási intézménynél felmerülő költségeit, valamint a féléves utazási támogatás összegét.”
3. §		
A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, aki)
„a) a pályázati felhívásban meghatározott, külföldi egyház vagy szerzetesrend ajánlásával rendelkezik, vagy
aki a miniszter – az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Közalapítvány
kuratóriuma részére megadott – egyedi hozzájárulása esetén az ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény
támogatott képzésére felvételt nyer,”
4. §		
A Korm. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem nyújthat be érvényes pályázatot
a) a Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként, valamint befogadottként elismert személy,
valamint
b) az állam által finanszírozott ösztöndíjban részt vevő személy, kivéve, ha végez az adott tanév kezdetéig.”
5. §		
A Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe az „az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter)”,
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b)

2. § (2) bekezdésében az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe az „a miniszter”,
c)
2. § (3) bekezdésében az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter
tevékenységét segítő minisztérium” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett minisztérium”,
d)
3. §-ában az „Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „A miniszter”,
e)
4. § a) pontjában az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe az „a miniszter”,
f)
6. § (1) bekezdésében az „Az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe az „A miniszter”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 228/2018. (XII. 5.) 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. pont a) és b) alpontjában, valamint
15a. 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 [a továbbiakban: 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. NAHU 2014–2020 rendszer: a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 22a. pontja, valamint a 2014–2020 programozási időszakban
az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna
ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdés 10a. pontja szerinti rendszer,”
2. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Az egyes támogatási jogviszonyok tekintetében a támogató az adatkezelő.
(2) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
6. alcíme szerinti feladatok tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti koordináló
szervezet az adatkezelő.
(3) A FAIR-ban rögzített adatok tekintetében az 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok vonatkozásában az adatgazda
az adatkezelő.”
3. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter által vezetett minisztérium a miniszternek az európai uniós források felhasználásával, valamint
a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő feladatait
– ide nem értve az 5. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a), c)–f ) és i) pontjában meghatározott feladatokat –, így
különösen az informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
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az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.”
4. §		
A 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „www.szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „www.palyazat.gov.hu” szöveg,
b)
2. § 10a. pontjában a „rendszer” szövegrész helyébe a „rendszer, ide nem értve a NAHU 2014–2020 rendszer
által kezelt nemzeti feladatokat” szöveg,
c)
7/A. §-ában a „www.szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „www.palyazat.gov.hu” szöveg,
d)
25/A. § (1a) bekezdésében a „rendszerek” szövegrész helyébe a „rendszerek – ide nem értve a NAHU
2014–2020 rendszert –” szöveg,
e)
25/A. § (3) bekezdésében a „miniszter elkészíti és a www.szechenyi2020.hu” szövegrész helyébe a „monitoring
felelős elkészíti és a www.palyazat.gov.hu” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelete
a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és
Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave
Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS
Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
24/A. §-a alapján az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság
(székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65–69., cégjegyzékszám: 01-10-045204), a Magyar Idők Kiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14., cégjegyzékszám: 01-09-168017),
a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1072 Budapest,
Klauzál utca 30., cégjegyzékszám: 01-09-189828), valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-048787) feletti irányítás Közép-Európai Sajtó és
Média Alapítvány (székhely: 8623 Balatonföldvár, Bethlen Gábor utca 9., nyilvántartási szám: 14-01-0003400) általi
megszerzésével megvalósuló összefonódást közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

34353

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2018. (XII. 5.) MNB rendelete
a pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés figyelembevételéről és a késedelmes hitelkötelezettség
lényegességi határértékéről
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (4) bekezdés i) és k) pontjában és
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (4) bekezdés i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya
alá tartozó hitelintézetekre, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó befektetési
vállalkozásokra (a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.
2. §		
Az intézménynek a pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés tőkekövetelmény számítás során történő
figyelembevételekor a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-ai 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: CRR) 89. cikk (3) bekezdés a) pontját kell alkalmaznia.
3. §

(1) A CRR 178. cikk (2) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a hitelkötelezettség-teljesítési késedelem akkor minősül
jelentősnek, ha
a)
lakossággal szembeni kitettség esetén
1.
az ügyfélnek az intézménnyel, az intézmény anyavállalatával vagy bármely leányvállalatával
szembeni 90 napon túl késedelmes kötelezettségeinek összege meghaladja a 100 eurót, vagy
az ennek megfelelő forintban denominált pénzösszeget, és
2.
a 90 napon túl késedelmes kötelezettségek összege meghaladja az intézménynek, az intézmény
anyavállalatának vagy bármely leányvállalatának az ügyféllel szembeni, a tulajdonosi részesedést
jelentő kitettségek figyelembe vétele nélkül számított mérleg szerinti bruttó követelései összegének
egy százalékát,
b)
nem lakossággal szembeni kitettség esetén
1.
az ügyfélnek az intézménnyel, az intézmény anyavállalatával vagy bármely leányvállalatával
szembeni 90 napon túl késedelmes kötelezettségeinek összege meghaladja az 500 eurót, vagy
az ennek megfelelő forintban denominált pénzösszeget, és
2.
a 90 napon túl késedelmes kötelezettségek összege meghaladja az intézménynek, az intézmény
anyavállalatának vagy bármely leányvállalatának az ügyféllel szembeni, a tulajdonosi részesedést
jelentő kitettségek figyelembe vétele nélkül számított mérleg szerinti bruttó követelései összegének
egy százalékát.
(2) Az az intézmény, amelyik a nemteljesítésnek a CRR 178. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
fogalommeghatározását az egyes ügyletek szintjén alkalmazza, lakossággal szembeni kitettségeknél
az (1) bekezdés a) pontját alkalmazhatja az egyes ügyletek szintjén is.
(3) Az intézmény az (1) bekezdés a) pont 1. alpontjában és az (1) bekezdés b) pont 1. alpontjában meghatározott
határértékeket belső szabályzatában forintban is meghatározhatja, de azok nem léphetik túl az előző év végi,
MNB által közzétett árfolyamon számított, e rendeletben euróban meghatározott értékeket.
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4. §		
Ez a rendelet a CRR, valamint az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a késedelmes
hitelkötelezettség lényegességi küszöbére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő
kiegészítéséről szóló, 2017. október 19-ei 2018/171/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
5. §

(1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, az ezen időpontot követően nemteljesítőnek minősített
kitettségekre.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

34355

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 192. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 512/2018. (XII. 5.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés d) pontja
és 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján
– a belügyminiszter javaslatára – Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonyát 2019. május 31-ei
hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2018. november 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 22.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04814-2/2018.

A Kormány 1634/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Öttusa Központ létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért a Nemzeti Öttusa Központ (a továbbiakban: NÖK) létrehozásával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával − vizsgálja
meg a NÖK lehetséges helyszíneit − különös figyelemmel a Budapest XII. kerület, belterület, 9121/7 helyrajzi számú
ingatlanon található Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központra −, és készítsen előterjesztést a NÖK létrehozása
előkészítéséhez szükséges központi költségvetési források bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása
érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása mellett az iskolai énektanulás kultúrájának
megerősítésével és a kórusélet fellendítésével, amelyhez kapcsolódóan támogatja:
a)
a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
infrastrukturális fejlesztésének a Váci Egyházmegye Ordináriusa által történő előkészítését,
b)
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének a Közép-Budai Tankerületi Központ által történő előkészítését,
valamint
c)
a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális
fejlesztésének a Közép-Pesti Tankerületi Központ által történő előkészítését;
2. az 1. pont a) alpont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési
hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés l) pontja
szerinti előkészítési fázisra legfeljebb – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári
díjakkal együtt – 206 908 216 forint forrást biztosít 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy
az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. szeptember 30. napig kell megvalósítani;
3. az 1. pont b) alpont szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja szerinti előkészítési
fázisra legfeljebb – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –
135 681 858 forint forrást biztosít a 2019. évben a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal,
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. szeptember 30. napig kell megvalósítani;
4. az 1. pont c) alpont szerinti beruházásnak a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés l) pontja szerinti előkészítési
fázisokra legfeljebb – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt –
60 069 100 forint forrást biztosít a 2019. évben a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal,
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. szeptember 30. napig kell megvalósítani;
5. az 1. pont a) alpontban meghatározottak szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként
a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki;
6. az 1. pont b)–c) alpontban meghatározottak szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként
az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2. pont
szerinti beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében összesen 206 908 216 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok és beruházások
támogatása jogcím javára a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési
kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2019. január 15.
Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 13. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a 3. és 4. pontban foglaltak szerinti beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében összesen
195 750 958 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,
26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport
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9.
10.

11.
12.

13.

14.

terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára,
a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel,
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. január 15.
Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 14. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül
egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti előkészítési fázisokat a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi
Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolát fenntartó Váci Egyházmegye Ordináriusa valósítsa meg;
egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti előkészítési fázisokat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnáziumot fenntartó Közép-Budai Tankerületi Központ valósítsa
meg;
egyetért azzal, hogy a 4. pont szerinti előkészítési fázisokat a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskolát fenntartó Közép-Pesti Tankerületi Központ valósítsa meg;
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon
az 1. pont a)–c) alpontban meghatározott felújítások és bővítések előkészítése során az akadálymentes hozzáférés
szempontjainak érvényre juttatásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a)
készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése
érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint
a felhasznált forrás összegéről;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont a) alpontja
szerinti beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az előkészítő szakasz lezárását követően azonnal
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
készítsen jelentést a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése
érdekében a 3–4. pontokban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint
a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3–4. pontok szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont b)–c) alpontja
szerinti beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős:
az emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az előkészítő szakasz lezárását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

368573
XI.

30

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

K8

1
30

335740

8

XX.

K5
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap

334484
18
K8
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-402 659 174

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

206 908 216

Egyéb felhalmozási célú kiadások

195 750 958

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások

Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Klebelsberg Központ

forintban
Államháztartási 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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Jogcím
csop.
szám

XX.

Jogcím
szám

1
30

335740

334484

Alcím
szám

8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

206 908 216

Emberi Erőforrások Minisztériuma
18

Klebelsberg Központ

195 750 958

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Összesen
2019. január 15.

I.n.év
402 659 174

402 659 174

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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forintban
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célkitűzéseinek a teljesítéséhez szükséges
intézkedésekről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter gondoskodjon a KEHOP-2.3.016-2017-00001 azonosító számú, „Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása,
hasznosítása” című kiemelt projekt támogatási szerződésétől történő elállásról,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 31.
1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának
bevonásával vizsgálja meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP)
célkitűzéseihez illeszkedő további fejlesztési lehetőségeket, és annak eredményéről tájékoztassa a Kormányt.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. január 31.
2. A Kormány
2.1. egyetért azzal, hogy a KEHOP 3. prioritásán a 2.2. alpont szerinti javaslat Európai Bizottság általi elfogadásáig
terjedő átmeneti időre a kötelezettségvállalás az engedélyezett 110%-nál nagyobb mértékű legyen,
2.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2.1. alpont szerinti átmeneti felhatalmazás
megszüntetése érdekében a KEHOP – a prioritások közötti átcsoportosítás útján történő – módosításáról
szóló előterjesztést készítse elő és nyújtsa be a Kormány részére,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. március 31.
2.3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2.2. alpont szerinti javaslatnak a Kormány
vagy az Európai Bizottság általi elutasítása esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a 2.1. alpont
szerinti felhatalmazással összefüggő kérdések rendezéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a Kormány vagy az Európai Bizottság 2.2. alpont szerinti javaslatról meghozott elutasító
döntéséről való értesülést követő hatvan napon belül
3. A Kormány egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosító számú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)” című kiemelt projekt támogatásának növelésével az 1. melléklet szerint,
és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
a keretemelés és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a ne kerüljön alkalmazásra.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. 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] 1. pontja a következő
j) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„j) egyetért azzal, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása esetén – az i) alponttal
összhangban – kizárólag az európai uniós támogatás és a hazai társfinanszírozás összegének önerővel csökkentett
mértékéig vállalható kötelezettség.”
6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a)
1. melléklete a 2. melléklet,
b)
2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
7. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a)
1. pont e) alpontjában a „136,5” szövegrész helyébe a „150,55” szöveg, a „12,40” szövegrész helyébe
a „26,45” szöveg,
b)
1. pont g) alpontjában a „324,06” szövegrész helyébe a „311,46” szöveg, a „27,91” szövegrész helyébe
a „15,31” szöveg,

34360

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 192. szám

c)

1. pont h) alpontjában a „424,30” szövegrész helyébe a „410,25” szöveg, a „38,57” szövegrész helyébe
a „24,52” szöveg

lép.
8. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet
8.1. 2. pontjában foglalt táblázat
8.1.1.
C:6a mezőjében a „38,50” szövegrész helyébe a „23,45” szöveg,
8.1.2.
C:8 mezőjében a „196,36” szövegrész helyébe a „216,14” szöveg,
8.2. 3. pontjában foglalt táblázat
8.2.1.
C:4 mezőjében a „9,18” szövegrész helyébe a „14,18” szöveg,
8.2.2.
C:6 mezőjében a „21,44” szövegrész helyébe a „25,94” szöveg,
8.2.3.
C:7 mezőjében a „4,46” szövegrész helyébe a „9,01” szöveg,
8.3. 5. pontjában foglalt táblázat
8.3.1.
C:7 mezőjében a „13,08” szövegrész helyébe a „13,02” szöveg,
8.3.2.
C:9 mezőjében a „6,23” szövegrész helyébe a „4,18” szöveg,
8.3.3.
C:16 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „4,81” szöveg
lép.
9. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
9.1. C:5 mezőjében a „Nemzeti Fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai” szöveg,
9.2. C:6 mezőjében a „Nemzeti Fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai” szöveg,
9.3. F:185 mezőjében a „2018” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
9.4. B:190 mezőjében a „község” szövegrész helyébe az „és Tormás községek” szöveg,
9.5. C:190 mezőjében az „Önkormányzata” szövegrész helyébe az „Önkormányzata és Tormás Községi
Önkormányzat” szöveg,
9.6. C:259 mezőjében az „Önkormányzat” szövegrész helyébe az „Önkormányzat, Balaton Községi Önkormányzat,
Bekölce Községi Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi Önkormányzat és Mikófalva Községi
Önkormányzat” szöveg,
9.7. B:292 mezőjében a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 9. (NYDDU 9)”
szövegrész helyébe az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 8. (ÉKDU 8)”
szöveg,
9.8. C:314 mezőjében a „Répcelak Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Répcelak Város Önkormányzata,
Csánig Község Önkormányzata” szöveg,
9.9. C:351c mezőjében a „ , Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Mezőkövesdi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás” szövegrész helyébe az „és Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás” szöveg,
9.10. F:351e mezőjében a „2018” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
9.11. F:351f mezőjében a „2018” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
9.12. D:352 mezőjében a „8,33” szövegrész helyébe a „10,31” szöveg,
9.13. D:353 mezőjében a „0,86” szövegrész helyébe a „3,86” szöveg,
9.14. D:357 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
9.15. D:363 mezőjében a „4,29” szövegrész helyébe a „8,85” szöveg,
9.16. D:397 mezőjében a „0,82” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
9.17. C:411 mezőjében az „Igazgatóság” szövegrész helyébe az „Igazgatóság (konzorciumvezető), Alkossunk Várost
Alapítvány, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság” szöveg,
9.18. C:421 mezőjében az „Igazgatóság” szövegrész helyébe az „Igazgatóság (konzorciumvezető), Kormorán Kenu
Közhasznú Egyesület” szöveg,
9.19. C:457 mezőjében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium” szöveg,
9.20. B:516 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.21. C:516 mezőjében a „Szakképző Iskolája és Kollégiuma” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium” szöveg,
9.22. B:518 mezőjében az „FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola”
szövegrész helyébe az „AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola” szöveg,
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9.23. C:518 mezőjében az „FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola”
szövegrész helyébe az „AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola” szöveg,
9.24. B:519 mezőjében az „FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola
és Kollégium” szövegrész helyébe az „AM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma” szöveg,
9.25. C:519 mezőjében az „FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola”
szövegrész helyébe az „AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola” szöveg,
9.26. B:520 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.27. C:520 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.28. B:521 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.29. C:521 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.30. B:522 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.31. C:522 mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.32. B:524 mezőjében az „FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola” szövegrész helyébe az „AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.33. C:524 mezőjében az „FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola” szövegrész helyébe az „AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.34. B:525 mezőjében a „Szakképző Iskolája” szövegrész helyébe a „Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája” szöveg,
9.35. C:525 mezőjében az „FM Közép-magyarországi Agrár-Szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola” szövegrész helyébe az „AM Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.36. B:525b mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.37. C:525b mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.38. B:528 mezőjében a „Gundel Károly Szakképző Iskolája” szövegrész helyébe az „épületeinek” szöveg,
9.39. B:542 mezőjében a „Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája”
szövegrész helyébe a „Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája” szöveg,
9.40. C:548a mezőjében az „SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája” szövegrész helyébe a „Szakképzési Centrum” szöveg,
9.41. B:573a mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.42. C:573a mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „Szakgimnázium, Szakközépiskola” szöveg,
9.43. B:573b mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „ , Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium,
Szakközépiskola” szöveg,
9.44. C:573b mezőjében a „Szakképző Iskola” szövegrész helyébe a „ , Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium,
Szakközépiskola” szöveg,
9.45. C:666 mezőjében a „Nemzeti Fejlesztési” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai” szöveg
lép.
10. A Kormány visszavonja
a)
a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban a fővárosi projektek támogathatóságáról szóló
1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat 4. mellékletében foglalt táblázatban a „HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és
Iszapégető Erőmű” szövegrészt és az „50” szövegrészt,
b)
a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel
kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát,
c)
a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú („HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű” című)
nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1738/2017. (X. 10.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

B

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.2-152016-00066

C

Projekt megnevezése

Észak- és
Közép-Dunántúli
szennyvízelvezetési
és -kezelési
fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
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1. melléklet az 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz
D
Eredeti támogatás

Kedvezményezett neve

(Ft)

Szomód Község Önkormányzata,
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata,
Kocs Község Önkormányzata, Tardos
Község Önkormányzata, Vértestolna
Község Önkormányzata, Sárisáp Község
Önkormányzata és Tokod Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

1 560 000 000

E

F

Többlettámogatás
legfeljebb
(Ft)

280 000 000

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

1 840 000 000

A beruházás keretében fejlesztik
és korszerűsítik Szomód község,
Kocs község és Tardos község
szennyvíztisztító telepeit,
valamint korszerűsítik a Sárisáp
központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepét, és
kiépítik Tokod nagyközség
Ebszőnybánya településrészének
szennyvízelvezető rendszereit.

2. melléklet az 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz
1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 6b. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(E)

(Felhívás meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

egyszerűsített

2019. január

„
6b.

KEHOP-2.1.7.

A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
szemléletformálás

1,00

”
2. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
2. pontjában foglalt táblázat 10. sora,
b)
5. pontjában foglalt táblázat 4a. és 16a. sora.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 192. szám

(D)

1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 217a–217f. sora helyébe a következő sorok lépnek, valamint a táblázat a következő 217g. és 217h.
sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

(Mrd Ft)]

„

217a.

KEHOP-2.1.3.

Zalabaksa és térsége
ivóvízminőség javítása és
vízellátásának fejlesztése

Zalabaksa Község Önkormányzata,
Csesztreg Község Önkormányzata,
Kálócfa Község Önkormányzata,
Kozmadombja Község Önkormányzata,
Kerkabarabás Község Önkormányzata
és Pórszombat Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

217b.

KEHOP-2.1.3.

Gétye település
ivóvízminőség javítása és
vízellátásának fejlesztése

Gétye Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

0,35

0,04

2019

0,21

0,03

2019
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3. melléklet az 1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg
a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen
meg a 98/83/EK irányelvben és
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
rögzített paramétereknek,
határértékeknek.
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217d.

KEHOP-2.1.3.

KEHOP-2.1.3.

Tamási Város Önkormányzata, Pincehely
Nagyközség Önkormányzata, Kölesd
Községi Önkormányzat és Kistormás
Község Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

Észak-Magyarországi
ivóvízminőség-javító
program 1.
(ÉMO 1)

Gönc Város Önkormányzata, Halmaj
Községi Önkormányzat, Csobád
Község Önkormányzata, Kiskinizs
Községi Önkormányzat, Kázsmárk
Község Önkormányzata, Léh Község
Önkormányzata, Rásonysápberencs
Község Önkormányzata, Ráckeve
Város Önkormányzata, Farmos Község
Önkormányzata és Tápiószele Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

1,92

2,19

0,36

0,29

Megtörtént
2016-ban

Megtörtént
2016-ban

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott közműves
ivóvíz minősége feleljen meg
a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.

34364

217c.

Észak- és
Közép-Dunántúli
ivóvízminőség-javító
program 1.
(ÉKDU 1)

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott közműves
ivóvíz minősége feleljen meg
a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
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217f.

KEHOP-2.1.3.

KEHOP-2.1.3.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
ivóvízminőség-javító
program 1.
(KKMO 1)

Csemő Község Önkormányzata,
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata,
Nagykőrös Város Önkormányzata és
Tiszafüred Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

3,62

1,78

0,61

0,34

Megtörtént
2016-ban

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott közműves
ivóvíz minősége feleljen meg
a 98/83/EK irányelvben és
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
rögzített paramétereknek,
határértékeknek.

Megtörtént
2016-ban

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott közműves
ivóvíz minősége feleljen meg
a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
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217e.

Szentlőrinc Város Önkormányzata,
Szigetvár Város Önkormányzat,
Dunántúli Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Törökkoppány Község Önkormányzata,
Andocs Község Önkormányzata, Nágocs
Község Önkormányzata, Lakócsa
Nyugat- és Dél-Dunántúli
Község Önkormányzata, Szentborbás
ivóvízminőség-javító
Község Önkormányzata, Potony Község
program 1.
Önkormányzata, Tótújfalu Község
(NYDDU 1)
Önkormányzata, Csokonyavisonta
Község Önkormányzata, Darány
Község Önkormányzata, Istvándi
Község Önkormányzata, Ádánd
Község Önkormányzata, Taszár
Községi Önkormányzat és Orci Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

34365

KEHOP-2.1.3.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata,
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
és Tiszadada Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1,05

0,22

Megtörtént
2015-ben

34366

217g.

Északkelet-Magyarországi
ivóvízminőség-javító
program 1.
(ÉKMO 1)

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg
a 98/83/EK irányelvben és
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
rögzített paramétereknek,
határértékeknek.
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KEHOP-2.1.3.

2,53

0,41

Megtörtént
2017-ben
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217h.

Nyugat- és Dél-Dunántúli
ivóvízminőség-javító
program 3.
(NYDDU 3)

Gellénháza Község Önkormányzata,
Nagylengyel Község Önkormányzata,
Gombosszeg Község Önkormányzata,
Iborfia Község Önkormányzata,
Lickóvadamos Község Önkormányzata,
Ormándlak Község Önkormányzata,
Petrikeresztúr Község Önkormányzata,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Buzsák Község
Önkormányzata, Pamuk Község
Önkormányzata, Udvar Község
Önkormányzata, Beleg Község
Önkormányzata, Görcsönydoboka
Község Önkormányzata, Mohács
Város Önkormányzata, Székelyszabar
Község Önkormányzat, Kölked
Község Önkormányzata, Lánycsók
Községi Önkormányzat, Erdősmárok
Község Önkormányzata, Kisnyárád
Község Önkormányzat, Liptód
Község Önkormányzata, Maráza
Község Önkormányzata, Himesháza
Község Önkormányzata, Geresdlak
Község Önkormányzata, Szűr Község
Önkormányzat, Fazekasboda Község
Önkormányzata, Bázakerettye Község
Önkormányzata, Lispeszentadorján
Község Önkormányzata, Kiscsehi
Község Önkormányzata, Maróc Község
Önkormányzata és Lasztonya Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium)
vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen
meg a 98/83/EK irányelvben és
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben
rögzített paramétereknek,
határértékeknek.

”

34367

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

34368

2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 236. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

(Mrd Ft)]

„

236.

KEHOP-2.2.1.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 7.
(KKMO 7)

Solt Város Önkormányzata,
Cserkeszőlő Községi
Önkormányzat és Heves Város
Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,77

0,42

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók
csaknem 100%-át. A projekttel szembeni
szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen
az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig. A beruházás keretében korszerűsítik
Solt szennyvíztisztító telepét, amely által
tisztított szennyvizet a Duna sodorvonalába
vezetik be, továbbá fejlesztik Cserkeszőlő
szennyvíztisztító telepét, valamint Heves város
szennyvízelvezetését és -tisztítását.
”
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

(Mrd Ft)]

„

297a.

297b.

KEHOP-2.2.2.

Sátoraljaújhely
központú agglomeráció
szennyvízelvezetése és
-tisztítása

Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata, Alsóregmec
Község Önkormányzata
és Mikóháza Községi
Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

6,05

0,68

2019

KEHOP-2.2.2.

Mezőberény
szennyvíztisztító telep
fejlesztése

Mezőberény Város
Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,77

0,31

2019

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy
a szennyvízközművel való lefedettség
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek
a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik Sátoraljaújhely
város szennyvíztisztító telepét, és bővítik az
agglomeráció településeinek szennyvízhálózatát.
A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik Mezőberény
város szennyvíztisztító telepét.
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3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 297a–297g. sorral egészül ki:

34369

297d.

KEHOP-2.2.2.

KEHOP-2.2.2.

Göd-Nevelek
szennyvízelvezetése

Göd Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

0,66

0,08

2019

Szerencs központú
agglomeráció
szennyvízelvezetése és
-tisztítása

Szerencs Város Önkormányzata,
Legyesbénye Község
Önkormányzata, Bekecs Község
Önkormányzata, Mád Község
Önkormányzata, Mezőzombor
Község Önkormányzata és
Rátkai Német Nemzetiségi
Települési Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

4,79

0,54

2019

34370

297c.

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében kiépítik Göd város Nevelek
településrészének szennyvízelvezető rendszerét.
A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik Szerencs város
szennyvíztisztító telepét, valamint Szerencs és
Legyesbénye települések szennyvízelvezető
rendszereit.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 192. szám

297f.

297g.

KEHOP-2.2.2.

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

0,97

0,11

2019

KEHOP-2.2.2.

Dévaványai
szennyvíztisztító telep
fejlesztése

Dévaványa Város
Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

1,57

0,18

2019

KEHOP-2.2.2.

Ceglédi szennyvíztisztító
telep korszerűsítése,
fejlesztése

Cegléd Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,69

0,30

2019
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297e.

Békésszentandrási
szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése

”

34371

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig. A
beruházás keretében bővítik és korszerűsítik
Békésszentandrás nagyközség szennyvíztisztító
telepét.
A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik Dévaványa város
szennyvíztisztító telepét.
A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében korszerűsítik és fejlesztik
Cegléd város szennyvíztisztító telepét.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

34372

4. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 301. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

(Mrd Ft)]

„

301.

KEHOP-2.2.2.

Közép- és
Kelet-Magyarországi
szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 4.
(KKMO 4)

Dunapataj Nagyközség
Önkormányzata és Harta
Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,69

0,32

Megtörtént
2015-ben

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében megvalósítják Dunapataj
nagyközség szennyvízelvezető és -tisztító
rendszereit.
”
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)
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5. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 316c. sora helyébe a következő sor lép:
(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

(Mrd Ft)]

„

316c.

KEHOP-2.2.2.

Szomód Község
Önkormányzata,
Dunaszentmiklós Község
Önkormányzata, Kocs Község
Észak- és Közép-Dunántúli Önkormányzata, Tardos Község
szennyvízelvezetési és
Önkormányzata, Vértestolna
-kezelési fejlesztés 7.
Község Önkormányzata,
(ÉKDU 7)
Sárisáp Község Önkormányzata
és Tokod Nagyközség
Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

1,84

0,21

Megtörtént
2016-ban

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó
kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a
szennyvízközművel való lefedettség megközelítse
a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem
100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás,
hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi
követelményeknek a kijelölt határidőig.
A beruházás keretében fejlesztik és korszerűsítik
Szomód község, Kocs község és Tardos
község szennyvíztisztító telepeit, valamint
korszerűsítik a Sárisáp központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepét, és kiépítik Tokod
nagyközség Ebszőnybánya településrészének
szennyvízelvezető rendszereit.
”

34373

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

34374

6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 351g. sorral egészül ki:
(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

(Mrd Ft)]

„

351g.

KEHOP-3.2.1.

A hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése
Szombathely város
területén, különös
tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási
és előkezelő rendszerre

Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

0,86

0,10

2019

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a projektterületen élők megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
történő ellátásának biztosítása az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek
megfelelően. A projekt keretében Szombathely
város hulladékgazdálkodási rendszerének
továbbfejlesztése történik meg, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.
”

7. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 362a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

[Magyarország

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)]

indikatív önerő

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

362a.

KEHOP-3.3.0.

Gyálai Holt-Tisza
kármentesítése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

4,50

–

2019

A projekttel szembeni szakmai elvárás a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait
betartva, hatósági kötelezésben foglaltak alapján
kármentesítés elvégzése a Gyálai Holt-Tisza
környezetében. A projekt eredményeként
csökken a szennyezés okozta környezeti és
humán egészségügyi kockázat.
”
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(Mrd Ft)]

„
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8. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:238 mezőjében a „Felsőörs Község Önkormányzata,” szövegrész,
b)
G:238 mezőjében a „ , Felsőörs” szövegrész,
c)
203., 325., 339., 358., 359., 444a., 645., 651. és 652a. sora.

A Kormány 1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében finanszírozott egyes szakaszolt projekteknek
a 2014–2020 programozási időszakban felmerült, igazolt összes kifizetett költségeinek a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program terhére történő elszámolásáról
1. A Kormány
a)
egyetért
aa)
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” című,
ab)
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú, „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című,
ac)
a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú, „Berhida Ipartelep szennyezett területek
kármentesítése” című,
ad)
a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának
növelése” című,
ae)
a KEHOP-3.2.2-15-2016-00002 azonosító számú, „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című,
af )
a KEHOP-3.3.1-16-2016-00002 azonosító számú, „Berhida Ipartelep szennyezett területek
kármentesítése” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet szerint;
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a projektek vonatkozásában gondoskodjon arról, hogy
9 774 646 847 forint támogatási összeg a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) záró
költségnyilatkozatában ne szerepeljen az 1. melléklet szerinti forrásszerkezetnek megfelelően;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket,
hogy az a) alpont ab) alpontjában meghatározott projekt KEOP terhére megkötött támogatási
szerződésétől történő elállását követően a 2014. január 1. előtt felmerült 24 050 064 forint támogatási
összeg a Magyarország központi költségvetésében meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Európai uniós
programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatáról kerüljön finanszírozásra az Uniós fejlesztések fejezetbe
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés e) pontja alapján;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon
da)
az a) alpont aa) és ab) alpontjában meghatározott projekteknek a KEOP terhére megkötött
támogatási szerződéseitől való elállásról,
db)
az a) alpont ad) és ae) alpontjában meghatározott projekteknek a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére megkötött támogatási
szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításáról, valamint
dc)
az a) alpont ac) és af ) alpontjában meghatározott projekt támogatási szerződéseinek az 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal

34376
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2. A Kormány visszavonja
a)
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt
szakaszolásáról szóló 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozatot,
b)
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú („Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása”
című), valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt
forrásszerkezetének módosításáról szóló 1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozatot,
c)
a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése”
című) és a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 azonosító számú („Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt
szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projektek támogatásának növeléséről, szakaszolásáról
és a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1335/2016. (VII. 4.)
Korm. határozatot,
d)
az „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás
és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének
módosításáról szóló 1462/2016. (VIII. 24.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

Módosítás előtti forrásszerkezet
1.

Projekt azonosító száma

2.

KEOP-1.1.1/B/1011-2013-0002;
KEHOP-3.2.2-152016-00001

3.

KEOP-1.1.1/B/1011-2013-0005;
KEHOP-3.2.2-152016-00002

4.

KEOP-2.4.0/2F/0911-2012-0003;
KEHOP-3.3.1-162016-00002

Projekt megnevezése

A fővárosi hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése,
a hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának növelése
Szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
területén
Berhida Ipartelep szennyezett
területek kármentesítése

G

H

Módosítás utáni forrásszerkezet

Kedvezményezett neve

Hazai költségvetés

KEOP (Ft)

KEHOP (Ft)

KEOP (Ft)

KEHOP (Ft)

Budapest Főváros
Önkormányzata

1 986 278 535

8 323 324 852

–

10 309 603 387

–

Heves Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás

3 234 368 568

645 929 994

–

3 856 248 498

24 050 064

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő
Zártkörűen működő
Részvénytársaság

6 308 350 198

4 287 843 401

1 754 350 452

8 841 843 147

–

(Ft)
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A Kormány 1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek
támogatásának növeléséről
A Kormány
1. egyetért
a)
a TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 azonosító számú, „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó
társadalmi együttműködést erősítő komplex program” című,
b)
a TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001 azonosító számú, „Csokonai út felújítása” című,
c)
a TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002 azonosító számú, „Gazdaságélénkítő, iparterületek feltáró kelet–nyugati út
kialakítása I. ütem: Hegedűs János utca fejlesztése” című,
d)
a TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Tatabányán I.” című,
e)
a TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002 azonosító számú, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Egerben” című,
f)
a TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001 azonosító számú, „Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút
közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében” című,
g)
a TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001 azonosító számú, „Pozsonyi utcai óvoda építése” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;
2. egyetért a projektek többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
3. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C
Kedvezményezett
neve

D

E

Eredeti

Többlettámo-

támogatás

gatás legfeljebb

(forint)

(forint)

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

A projekt célja Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő
szegregátumban, illetve szegregátummal veszélyeztetett
területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi
csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése,
életkörülményeinek javítása.

Győr-Újváros szociális
városrehabilitációhoz
kapcsolódó társadalmi
együttműködést erősítő
komplex program

Győr Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

TOP-6.1.5-15-ST12016-00001

Csokonai út felújítása

Salgótarján
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

411 256 895

81 300 963

492 557 858

A projekt célja a Csokonai út felújítása az autós, a gyalogos és
a közösségi közlekedés körülményeinek, minőségének javítása,
ezáltal a település jövedelemtermelő képességének növekedése,
a már meglévő gazdasági terület fejlődése, vállalkozások
betelepülésének, a foglalkoztatás növelésének elősegítése.

4.

TOP-6.1.5-15-PC12016-00002

Gazdaságélénkítő,
iparterületek feltáró
kelet–nyugati út
kialakítása I. ütem:
Hegedűs János utca
fejlesztése

Pécs Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

224 000 000

126 395 836

350 395 836

A projekt célja a munkaerő-mobilitás elősegítéséhez hozzájáruló
közlekedésfejlesztés megvalósítása.

5.

TOP-6.6.1-15-TB12016-00001

Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése Tatabányán I.

Tatabánya
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

240 700 001

A projekt célja a város alapellátó rendszerének infrastrukturális
korszerűsítése, szolgáltatásainak fejlesztése, a hozzáférés
egyenlőtlenségeinek mérséklése.

TOP-6.6.1-15-EG12016-00002

Egészségügyi
alapellátás fejlesztése
Egerben

Eger Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

128 711 512

A projekt keretében Egerben 3 külön épületben lévő, 6 háziorvos
(4 felnőtt, 2 gyermek) és 5 védőnő, összesen 11 egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatnak helyet adó egészségügyi
intézmény felújítása, átalakítása valósul meg.

2.

3.

6.

TOP-6.9.1-15-GY12016-00001

200 000 000

199 987 462

110 000 000

60 000 000

40 712 539

18 711 512

260 000 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 192. szám

1. melléklet az 1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz

34379

8.

TOP-6.3.2-15-PC12016-00001

TOP-6.2.1-15-EG12016-00001

34380

7.

Zöldfelületi fejlesztések
Uránvárosban a 6-os
számú főút közlekedési
terhelésének
csökkentése és a
városrész élhetősége
érdekében

Pécs Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Pozsonyi utcai óvoda
építése

Eger Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

311 150 000

391 500 000

55 711 044

67 000 000

366 861 044

A projekt célja a Hajnóczy piac teljes körű fejlesztése, amely
során a zöldfelületek állagának megújítása, területének bővítése,
a tömbbelsők modernizációja valósul meg.

458 500 000

A projekt célja Egerben, a Pozsonyi utca és Ifjúság utca sarkán
található üres ingatlanon egy új, 4 csoportos óvoda építése,
mellyel 100 fő befogadására alkalmas intézmény létesül,
4 db csoportszobával, irodákkal, szociális helyiségekkel,
melegítőkonyhával, udvarral.
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A Kormány 1639/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához szükséges forrásokra vonatkozó
előirányzat-átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, a Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához szükséges forrás biztosítása
céljából 31 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

34382

1. melléklet az 1639/2018. (XII. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

XI.

30

358951

294502

XI.

Alcím
szám

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Elő- Jogcím
ir
cím
csop. csop. szám
szám szám

78

Kiemelt
előir.
szám

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

K3
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

-31 000 000

Dologi kiadások

31 000 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Elő- Jogcím
ir
cím
csop. csop. szám
szám szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

XI.

Alcím
szám

Jog- Elő- Jogcím
ir
cím
csop. csop. szám
szám szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
XI.
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/határozat száma
évre
áthúzódó
hatása

30

31 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

31 000 000

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

31 000 000
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-31 000 000

34383
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A Kormány 1640/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében
a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról
A Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás
Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm.
határozat 3. pontjában az „az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. november 30. napjáig” szövegrész helyébe
az „az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. március 31. napjáig” szöveg, a „2018. december 31.” szövegrész helyébe
a „2019. április 30.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1641/2018. (XII. 5.) Korm. határozata
a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium épületében bekövetkezett
rendkívüli károk helyreállításának támogatásáról
A Kormány
1. támogatja a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium épületében bekövetkezett
rendkívüli károk helyreállítását a 2. pontban foglaltak szerint,
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében
gondoskodjon 50 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi
támogatások jogcím terhére.
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 144/2018. (XII. 5.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére –
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Antal József kancellári megbízását – lemondására tekintettel –
2018. december 24-ei hatállyal
visszavonom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

34384
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

