A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. alapcélja – koordinációs szervezetként – a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott
területfejlesztéssel kapcsolatos állami feladatok teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységek
ellátása. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ezen közhasznú tevékenységeit az elmaradott
térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokban meglevő területi különbségek mérséklése, és az
európai integrációs, innovációs területfejlesztési feladatok támogatása közfeladatokhoz kapcsolódóan
látja el az alábbi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján.


Magyarország Alaptörvénye



jogszabályok:
-

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

-

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

-

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet

-

A 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból
rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

-

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok
végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

-

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz
pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási
intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

-

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

-

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefügg˝o feladatokat ellátó egyes
szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

-

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 161/2014.
(VI. 30.) Korm. rendelet (hatályon kívül helyezve)
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-

a

2014-2020-as

programozási

időszakban

a

transznacionális

és

interregionális

együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV.10.) Korm.
rendelet
-

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelés˝u előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

-

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

-

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

-

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

-

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm.
rendelet

-

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

-

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.)
Korm. rendelet

-

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó
támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet

-

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
végrehajtási rendjéről 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

-

az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

-

az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai
felhasználásáért felelős intézményekről 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet

-

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet

-

a fejezeti kezelés˝u előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

-

a fejezeti és az egyes központi kezelés előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet

-

a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló
19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

-

az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az
Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő
szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet
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-

az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának
pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV.
29.) Korm. rendelet



közjogi szervezetszabályozó eszközök:
-

az egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek el nem
számolható költségeinek Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történ˝o finanszírozásáról szóló
1363/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

-

a Mura nemzeti programmal összefügg˝o feladatokról és azok finanszírozásáról szóló
1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

-

a „»Kreatív város - fenntartható vidék« - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési
koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok
finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

-

az Ős-Dráva nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló
1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

-

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

-

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015.
(XII. 29.) Korm. határozat

-

a Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritása keretében megvalósuló egyes
projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat
módosításához történő hozzájárulásáról szóló 1891/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

-

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
technikai

segítésnyújtási

keretéből

megvalósítani

tervezett

projektek

támogatási

szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 1410/2015. (VI. 23.) Korm.
határozat
-

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
szóló 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat

-

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
keretében végrehajtásra kerül˝o projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program
2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus
Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

-

az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú („Kiemelt turisztikai attrakciók- és
szolgáltatások fejlesztése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és
akciótervi nevesítéséről szóló 1448/2014. (VII.31.) Korm. határozat

-

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1362/2014.
(VI. 30.) Korm. határozat
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-

az ÉMOP-2.1.1. kódszámú („Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” cím˝u)
konstrukció keretében kiemelt projektek felhívásának biztosításáról szóló 1324/2014. (V.
30.) Korm. határozat

-

a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszerátalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1225/2014. (IV. 10.) Korm.
határozat

-

a 2007-2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014.
január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusokkal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint
a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól szóló 1883/2013. (XI.
28.) Korm. határozat

-

a Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ létrehozásáról szóló 1324/2013.
(VI. 12.) Korm. határozat

-

az Államreform Operatív Program 2011-2013 időszakra szóló akciótervének módosításával
kapcsolatos feladatokról és kiemelt projekt nevesítéséről szóló 1046/2013. (II. 5.) Korm.
határozat

-

a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012.
(XII. 17.) Korm. határozat

-

a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi
joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió
2014-20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól szóló
1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat

-

az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek
nevesítéséről szóló 1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat

-

az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

-

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2010. (X.
19.) NEFMI utasítás módosításáról szóló 10/2012. (IX. 7.) EMMI utasítás

-

a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felel˝osség˝u Társaság és a Széchenyi
Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető
szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) MeG utasítás

-

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM
utasítás

-

a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer
felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához
kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni
irányairól szóló 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozatban a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár felelősségébe utalt feladatok ellátásáról szóló 1/2013. (XII. 16.) NFÜ utasítás

-

NGM közlemény – a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről (Hivatalos értesítő
2015/66. szám 2015.12.30.)
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Európai uniós jogszabályok:



Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről;



Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013 EU rendelete (2013. december 17.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapra és az európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;



A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet kiegészítéséről;



A Bizottság 288/2014/ EU végrehajtási rendelete (2014. február 25.) az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés operatív
programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti, az európai területi együttműködési célkitűzés együttműködési
programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról;



Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24 irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről
és 2004/18 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;



Bizottság határozata (2013.12.19.) az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott
kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által
végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról és
jóváhagyásáról;
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