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A Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, 
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, 
a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány hozzájárul
a) a  KEOP-5.6.0/E azonosító számú, „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének 

támogatása” című és
b) a  KEOP-7.14.0 azonosító számú, „Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014–2020 időszakban megvalósuló 

energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című
pályázati felhívás meghirdetéséhez a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes 
zárásával összefüggő 2015.  évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia 
Keret 2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.7. pontja alapján.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A  Kormány hozzájárul az  1.  melléklet szerinti projektek vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz az  1014/2015. 
(I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. A Kormány hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I.9. pontja alapján.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: 
KEOP) 1. és 2. prioritása terhére megkötött támogatási szerződések keretében fel nem használt forrásként 
rendelkezésre álló kötelezettségvállalások felszabadításával gondoskodjon a  KEOP prioritásai közötti 
forrásátcsoportosításhoz szükséges módosítás előkészítéséről, ha a  KEOP 5. prioritása esetén a  forrásfelhasználás 
várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 6. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. 

(III.  6.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1.  melléklete a  3.  melléklet szerint 
módosul.

 7. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 7.2.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a „4,52” szövegrész helyébe a „4,17” szöveg,
b) 7.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „16,41” szövegrész helyébe a „16,83” szöveg,
c) 7.2.1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „38,38” szövegrész helyébe a „38,45” szöveg,
d) 7.3.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe az „1,67” szöveg,
e) 7.3.1. pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a „2,54” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,
f ) 7.3.1. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében az „5,87” szövegrész helyébe a „4,13” szöveg
lép.

 8. A  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt 
projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint 
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. 
(III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.) 
Korm. határozat] a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A  Kormány hozzájárul az  1.  mellékletben foglalt táblázat 62–115. sora szerinti projektek vonatkozásában 
a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján.
Felelős: nemzet fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

 9. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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 10. Az  1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „9,00” szövegrész helyébe a  „17,08” szöveg, 
az „1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat” szövegrész helyébe az „1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat]” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Kötelezettségvállalás összege 

(Ft)

2. KEOP-1.2.0/09-11-2011-0011
„Révfülöp agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, 
fejlesztése”

46 854 149

3. KEOP-1.2.0/B/10-2010-0052 Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása 29 383 591

4. KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002
Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi 
fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon

352 476 735

5. KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0003
A 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 
komplex fejlesztése

196 945 000

6. KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001
Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és 
a berettyóújfalui ártéri öblözetekben

1 060 194 877

7. KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 Nagymaros árvízvédelmi vonal kiépítése 296 682 122

8. KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése 577 374 335

9. KEOP-3.1.4/15-2015-0001 Kisvárdai várkert rekonstrukciója 150 000 000

10. KEOP-3.1.4/15-2015-0002 A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése 149 931 900

11. KEOP-4.10.0-A-12-2013-0891
Napelemes rendszer telepítése a Magyarországi Baptista 
Egyház Emmaus idősek otthonánál

17 525 683

12. KEOP-5.4.0/12-2015-0001
Keszthelyi távhővezeték vásártéri szakaszának 
rekonstrukciója

50 350 000

13. KEOP-5.4.0/12-2015-0002 Távhőrendszer korszerűsítése 167 887 044

14. KEOP-5.4.0/12-2015-0003 Debreceni távhőrendszer korszerűsítése 155 199 296

15. KEOP-5.4.0/12-2015-0004 Távhőellátó rendszer korszerűsítése Oroszlány 196 955 807

16. KEOP-5.4.0/12-2015-0005

A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I–II. ütem 
korszerűsítése és a Muraközi J. u. 4., Batthyány u. 45., Arany 
János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása 
Kecskemét távhőrenszerében

46 493 846

17. KEOP-5.4.0/12-2015-0006 Győri távhőrendszer korszerűsítése 249 571 251

18. KEOP-5.4.0/12-2015-0007 A salgótarjáni távhőrendszer korszerűsítése 87 533 440

19. KEOP-5.4.0/12-2015-0008
Az egri távhőrendszer korszerűsítése, új fogyasztók 
távhőellátásba vonása

88 678 374

20. KEOP-5.4.0/12-2015-0009 Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán 175 635 021

21. KEOP-5.4.0/12-2015-0010 Kaposvári távfűtés energiahatékonyságának növelése 99 439 820

22. KEOP-5.4.0/12-2015-0011
Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi korszerűsítések 
a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén

321 519 450

23. KEOP-5.4.0/12-2015-0012
Távhőrendszer korszerűsítése az Ózdi Távhőtermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál

315 900 118

24. KEOP-5.4.0/12-2015-0013
Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft. 
kazánüzemében

67 835 541
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25. KEOP-5.4.0/12-2015-0014 Távhőellátás energetikai korszerűsítése a „VKSZ” Zrt.-nél 114 052 542

26. KEOP-5.4.0/12-2015-0015
Hőközpontok korszerűsítése, új fogyasztók csatlakoztatása 
Dorog és Esztergom városában

261 985 341

27. KEOP-5.4.0/12-2015-0016
A ceglédi távhőrendszer energetikai korszerűsítése, új 
fogyasztók távhőre csatlakoztatása

158 777 449

28. KEOP-5.4.0/12-2015-0017 A tatai távhőrendszer energetikai korszerűsítése 59 397 760

29. KEOP-5.4.0/12-2015-0018
Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok 
korszerűsítése és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása 
Pécsett

177 048 204

30. KEOP-5.4.0/12-2015-0019 Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe 49 431 668

31. KEOP-5.4.0/12-2015-0020
Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony 
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

928 296 477

32. KEOP-5.4.0/12-2015-0021
Távhőtermelő berendezések (2014) és primer 
távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése 
a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

975 485 804

33. KEOP-5.4.0/12-2015-0022
Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek 
(2013) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben

858 834 477

34. KEOP-5.4.0/12-2015-0023
A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és 
energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása

311 005 898

35. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136
Hajdúnánás, Iskola u. 3–5–7. szám alatti meglévő iskola 
épület épületenergetikai fejlesztése

18 152 116

36. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0249
Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara épületének komplex 
energetikai fejlesztése

21 003 353

37. KEOP-5.6.0/12-2013-0030 Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése 470 000 000

38. KEOP-5.6.0/12-2013-0052
Noszvaj – „Továbbképző Központ” épület energetikai 
korszerűsítése

273 000 000

39. KEOP-5.6.0/12-2014-0018
Épületek energetikai korszerűsítése és megújuló energia 
hasznosítása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben

51 306 112

40. KEOP-5.6.0/12-2014-0024 Csány Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása 6 411 760

41. KEOP-5.6.0/12-2014-0027 Egri Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása 2 183 516

42. KEOP-5.6.0/12-2014-0032
Vámosgyörki Idősek Otthonának energiahatékonysági 
beruházása

23 892 849

43. KEOP-7.11.0/14-2015-0005
Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztésének előkészítése

92 600 000

2. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás összege 

(Ft)

2.
KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0083

Zimány Ivóvízminőség-javító 
Program

Dunántúli Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő részvénytársaság

172  800 000

3.
KEOP-3.1.4/15-
2015-0001

Kisvárdai várkert 
rekonstrukciója

Kisvárda Város Önkormányzata 150 000 000

4.
KEOP-3.1.4/15-
2015-0002

A hatvani Cukorgyári-tó 
természetvédelmi fejlesztése

ÖKO-PLAN Tájvédelmi és 
Környezetfejlesztési Egyesület

149 931 900
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5.
KEOP-4.10.0-A-12-
2013-0891

Napelemes rendszer 
telepítése a Magyarországi 
Baptista Egyház Emmaus 
Idősek Otthonánál

Magyarországi Baptista Egyház 17 525 683

6.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0001

Keszthelyi távhővezeték 
vásártéri szakaszának 
rekonstrukciója

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető 
Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

50 350 000

7.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0002

Távhőrendszer korszerűsítése
Városüzemeltető és Fenntartó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

167 887 044

8.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0003

Debreceni távhőrendszer 
korszerűsítése

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

155 199 296

9.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0004

Távhőellátó rendszer 
korszerűsítése Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

196 955 807

10.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0005

A kecskeméti Árpádváros 
DN200 gerincvezeték  
I–II. ütem korszerűsítése és 
a Muraközi J. u. 4., Batthyány 
u. 45., Arany János u. 10. 
szám alatti hőközpontok 
technológiai felújítása 
Kecskemét távhőrenszerében

KECSKEMÉTI TERMOSTAR 
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

46 493 846

11.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0006

Győri távhőrendszer 
korszerűsítése

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató 
és Vagyongazdálkodó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

249 571 251

12.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0007

A salgótarjáni távhőrendszer 
korszerűsítése

Salgó Vagyon Salgótarjáni 
Önkormányzati Vagyonkezelő 
és Távhőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

87 533 440

13.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0008

Az egri távhőrendszer 
korszerűsítése, új fogyasztók 
távhőellátásba vonása

EVAT Egri Vagyonkezelő és 
Távfűtő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

88  678 374

14.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0009

Távhő gerincvezetéki 
rekonstrukció Nyíregyházán

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi 
Távhőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

175 635 021

15.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0010

Kaposvári távfűtés 
energiahatékonyságának 
növelése

Kaposvári Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

99 439 820

16.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0011

Új fogyasztók távhőre kötése, 
kazánházi korszerűsítések 
a MIHŐ Kft. szolgáltatási 
területén

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

321 519 450

17.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0012

Távhőrendszer korszerűsítése 
az Ózdi Távhőtermelő 
és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságnál

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

315 900 118

18.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0013

Energiahatékonysági 
beruházások a CSORNAHŐ 
Kft. kazánüzemében

CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

67 835 541

19.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0014

Távhőellátás energetikai 
korszerűsítése a „VKSZ” 
Zrt.-nél

„VKSZ”  Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

114 052 542
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20.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0015

Hőközpontok korszerűsítése, 
új fogyasztók csatlakoztatása 
Dorog és Esztergom 
városában

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

261 985 341

21.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0016

A ceglédi távhőrendszer 
energetikai korszerűsítése, 
új fogyasztók távhőre 
csatlakoztatása

Veolia Energia Magyarország 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

158 777 449

22.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0017

A tatai távhőrendszer 
energetikai korszerűsítése

TATA ENERGIA Távhőtermelő 
és Távhőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

59 397 760

23.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0018

Primer hőtávvezetékek 
cseréje, felhasználói 
hőközpontok korszerűsítése 
és új fogyasztók 
távhőrendszerbe kapcsolása 
Pécsett

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt 
Felelősségű Társaság

177 048 204

24.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0019

Kondenzációs kazánok 
telepítése a Mérges úti 
fűtőműbe

Városgondozási Zártkörű 
Részvénytársaság

49 431 668

25.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0020

Felhasználói hőközpontok 
(2014) energiahatékony 
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben

Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

928 296 477

26.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0021

Távhőtermelő 
berendezések (2014) és 
primer távhővezetékek 
(2014) energiahatékony 
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben

Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

975 485 804

27.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0022

Felhasználói hőközpontok 
(2013) és primer 
távhővezetékek (2013) 
energiahatékony 
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. 
távhőrendszereiben

Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

858 834 477

28.
KEOP-5.4.0/12-
2015-0023

A székesfehérvári távhőellátás 
környezetvédelmi és 
energiahatékonysági fókuszú, 
komplex megújítása

SZÉPHŐ Székesfehérvári 
Épületfenntartó és Hőszolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

311 005 898

29.
KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0249

Bács-Kiskun Megyei 
Agrárkamara épületének 
komplex energetikai 
fejlesztése

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara

21 003 353
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3. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

 1. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A prioritás ütemezése
5.2.1. A kiírások kerete

A B C D

1.
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2. 2011. 2012. 2013. Összesen

3. 26,51 64,75 63,58 154,84

4. Többletkötelezettség-vállalás: 61,12 Mrd Ft

5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

5.2.2. A kötelezettségvállalás
A B C

1.
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2015. 2015. hátralevő Összesen

3. 170,41 46,06 216,47
„
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 2. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. A konstrukciók

A B C D E F G H

1.
Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 

meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter

A konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 

további miniszter2. 2011. 2012. 2013.

3. 5.4.0
Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése

26,51 0,00 0,00
Távhőellátás energiahatékonysági 
korszerűsítése.

nemzeti fejlesztési 
miniszter

–

4. 5.5.0
Épületenergetikai 
fejlesztések

0,00 64,75 0,50

Épületek hőtechnikai adottságainak 
javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz 
rendszerek korszerűsítése, világítási 
rendszerek korszerűsítése (e tevékenységek 
kiegészíthetők megújuló energiaforrások 
alkalmazásával).

nemzeti fejlesztési 
miniszter

belügyminiszter

5. 5.6.0

Központi 
költségvetési szervek 
energiahatékonysági 
beruházásai

0,00 0,00 46,00

Épületek hőtechnikai adottságainak 
javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz 
rendszerek korszerűsítése, világítási 
rendszerek korszerűsítése (e tevékenységek 
kiegészíthetők megújuló energiaforrások 
alkalmazásával).

nemzeti fejlesztési 
miniszter

belügyminiszter 

6. 5.7.0

Középületek 
kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai 
fejlesztése

0,00 0,00 17,08
Középületek hőtechnikai adottságainak 
javítása.

nemzeti fejlesztési 
miniszter

–

”
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 3. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.3. Az  5.3.1.  pontban foglalt táblázat 3–6. sora szerinti 5.4.0, 5.5.0, 5.6.0 és 5.7.0 konstrukció 61,12 Mrd Ft 
többletkötelezettség-vállalást tartalmaz.”

 4. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 7.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2.2. A kötelezettségvállalás

A B C

1.
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2015. 2015. hátralévő Összesen

3. 58,25 10,44 68,69
„
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 5. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 7.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

(1.)

(Konstrukció kódja) (Konstrukció neve)

[Pályázatok, kiemelt projektek  

meghirdethető kerete (Mrd Ft)]
(A konstrukció célja)

(A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter)

(A konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 

további miniszter)
(2.) (2011.) (2012.) (2013.)

„

9. 7.14.0

Kormányhivatalok 
és Minisztériumok 
2014–2020 időszakban 
megvalósuló 
energiahatékonysági 
fejlesztéseinek 
előkészítése

0,00 0,00 2,90

A konstrukció célja a kormányhivatalok és 
minisztériumok épületeinek energetikai 
fejlesztésére irányuló beruházási projektek 
előkészítése a 2014–2020 programozási 
időszakra.

nemzeti fejlesztési 
miniszter

–

„
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4. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 62–115. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

(1.)

(Kapcsolódó 

operatív 

program neve)

(Konstrukció 

kódja)
(Konstrukció neve) (Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő 

neve)

[Kiemelt projekt 

támogatási 

összege 

legfeljebb 

(Mrd Ft)]

(Projekt rövid bemutatása) (Projekt megvalósításával összefüggő feltételek)

„

62. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Nógrád Megyei Váci 
Mihály Gimnázium 

épületének 
energetikai 

korszerűsítése

Bátonyterenye 
Város 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

63. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és 

Rendelőintézet 
Ferihegyi úti 
Szakrendelő 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése

Budapest Főváros 
XVII. kerület
Rákosmente 

Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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64. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente 

Önkormányzata 
oktatási épületének 

energetikai 
korszerűsítése

Budapest Főváros 
XVII. kerület
Rákosmente 

Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

65. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az Országos 
Egészségfejlesztési 
Intézet épületének 

energetikai fejlesztése

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő 

Zártkörűen 
működő 

Részvénytársaság

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

66. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház épületének 

energetikai 
korszerűsítése I.

Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház 

és Rendelőintézet
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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67. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház épületének 

energetikai 
korszerűsítése II.

Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház 

és Rendelőintézet
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

68. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Bükkaranyosi 
Általános Iskola 

épületének 
energetikai 

korszerűsítése

Bükkaranyos 
Község 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

69. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Demecser 
középületeinek 

energetikai 
korszerűsítése

Demecser Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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70. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Dévaványa 
Önkormányzat 
középületeinek 

energetikai fejlesztése

Dévaványa Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

71. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Dunakeszi 
Szakorvosi 

Rendelőintézet 
épületének 

energetikai fejlesztése

Dunakeszi Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

72. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az Ecsédi Gondozási 
Központ épületének 

energetikai fejlesztése

Ecséd Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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73. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az ecsédi Központi 
Konyha épületének 

energetikai fejlesztése

Ecséd Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

74. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az Ecsédi 
Polgármesteri 

Hivatal épületének 
energetikai fejlesztése

Ecséd Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

75. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Balatonbozsoki 
Óvoda épületének 

energetikai fejlesztése

Enying Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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76. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az óvoda Kossuth 
utcai épületének 

energetikai fejlesztése

Enying Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

77. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az Enyingi 
Szirombontogató 

Óvoda Vas Gereben 
utcai épületének 

energetikai fejlesztése

Enying Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

78. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Petőfi Sándor 
Általános Iskola 

épületének 
energetikai fejlesztése

Hévízgyörk 
Község 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.



6754 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 75. szám
 

79. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Művelődési Ház 
energetikai fejlesztése

Hévízgyörk 
Község 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

80. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Bajza József 
Szakközépiskola 

és Gimnázium 
épületének 

energetikai fejlesztése

Hatvan Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

81. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Hatvani 
Brunszvik Teréz 

Óvoda épületének 
energetikai fejlesztése

Hatvan Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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82. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A cukorgyári fejépület 
energetikai fejlesztése

Hatvan Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

83. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Hatvani Napsugár 
Óvoda épületének 

energetikai fejlesztése

Hatvan Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

84. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Herédi Általános 
Iskola épületének 

energetikai fejlesztése

Heréd Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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85. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Heves Városi 
Óvodák és Bölcsőde 

Köznevelési 
Intézmény Arany 

János úti Tagóvoda 
épületének 

energetikai fejlesztése

Heves Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

86. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Az Újtelepi Katolikus 
Általános Tagiskola 

épületének 
energetikai fejlesztése

Heves Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

87. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A HVÓBKI Kerekerdő 
Tagóvoda épületének 
energetikai fejlesztése

Heves Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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88. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Polgármesteri 
Hivatal épületének 

energetikai fejlesztése

Heves Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

89. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

épületének 
energetikai 
fejlesztése I.

Somogy Megyei 
Kormányhivatal

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

90. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

épületének 
energetikai 

fejlesztése II.

Somogy Megyei 
Kormányhivatal

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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91. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A rendőrőrs 
épületének 

energetikai fejlesztése

Kisköre Városi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

92. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A kiskörei tornaterem 
épületének 

energetikai fejlesztése

Kisköre Városi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

93. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Kisvárda 
középületeinek 

energetikai fejlesztése

Kisvárda Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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94. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Vári Emil Általános 
Iskola épületének 

energetikai fejlesztése

Kisvárda Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

95. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Pest Megyei Flór 
Ferenc Kórház 

épületének 
energetikai fejlesztése

Pest Megyei Flór 
Ferenc Kórház

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

96. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Polgármesteri 
Hivatal épületének 

energetikai fejlesztése

Leányvár Község 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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97. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Művelődési Ház 
és Sportcsarnok 

épületének 
energetikai fejlesztése

Nagymányok 
Város 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

98. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Polgármesteri 
Hivatal épületének 

energetikai 
korszerűsítése

Nagyréde Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

99. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Nyírpazony 
önkormányzati 

középületek 
energetikai 

korszerűsítése

Nyírpazony 
Nagyközség 

Önkormányzat
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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100. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Nyírtelek 
önkormányzati 

középületek 
energetikai 

korszerűsítése

Nyírtelek Város 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

101. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Pátrohai Móricz 
Zsigmond Általános 

Iskola épületének 
energetikai fejlesztése

Pátroha Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

102. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A petőfibányai 
Polgármesteri Hivatal 

és a Művelődési 
Ház épületének 

energetikai 
korszerűsítése

Petőfibánya 
Községi 

Önkormányzat
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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103. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

épületének 
energetikai 
fejlesztése I.

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

104. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

épületének 
energetikai 
fejlesztése I.

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

105. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A rózsaszentmártoni 
Óvoda épületének 

energetikai fejlesztése

Rózsaszentmárton 
Községi 

Önkormányzat
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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106. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Művelődési Ház és 
Könyvtár épületének 

energetikai fejlesztése

Rózsaszentmárton 
Községi 

Önkormányzat
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

107. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Polgármesteri 
Hivatalépületének 

energetikai fejlesztése

Sajólád Község 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

108. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A József Attila 
Művelődési 

Központ épületének 
energetikai fejlesztése

Sárbogárd Város 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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109. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Sárbogárdi Zengő 
Óvoda épületének 

energetikai fejlesztése

Sárbogárd Város 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

110. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Sióagárd Közös 
Óvoda épületének 

energetikai fejlesztése

Sióagárd Község 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

111. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

Szabolcsveresmart 
Község 

önkormányzati 
épületeinek 

energetikai fejlesztése

Szabolcs- 
veresmart Község 
Önkormányzata

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 75. szám

 
6765

112. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Bajza József 
Általános Iskola 

Intézményegység 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése

Szűcsi Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

113. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A háziorvosi 
rendelő épületének 

energetikai 
korszerűsítése

Szűcsi Községi 
Önkormányzat

0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.

114. KEOP 5.7.0

Középületek 
kiemelt 

jelentőségű 
épületenergetikai 

fejlesztése

A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

épületének 
energetikai 
fejlesztése I.

Veszprém Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
0,15

A projekt célja 
a projektben érintett 
épület energetikai 
jellemzőinek és 
besorolásának javítása 
az épülethatároló 
szerkezeteinek 
hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához 
szükséges vállalkozási szerződések 
2015. július 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási 
csomagjának benyújtása nem 
történik meg 2015. december 15-ig.
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	A Kormány 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

	A Kormány 136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete
	a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete
	a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelete
	a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről

	A Kormány 1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

	A Kormány 1353/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról

	A Kormány 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1355/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1356/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációjával összefüggésben a feladatok ellátásához szükséges, a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüg

	A Kormány 1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú („Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Opera

	A Kormány 1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a XIX. Uniós Fejlesztések és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes egészségügyi célú fejlesztések támogatásáról és az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célz

	A Kormány 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, 

	A Kormány 1361/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 46/2015. (VI. 2.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 47/2015. (VI. 2.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 48/2015. (VI. 2.) ME határozata
	főiskolai rektor megbízásáról




