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A Közhasznú beszámolóban használt rövidítések 

 
 
BGP: Baross Gábor Program 

BIR: Belső Információs Rendszer  

Elnök: a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 

EMIR: Egységes monitoring információs rendszer – az EU alapjaiból nyújtott pénzügyi 
támogatások felhasználásával megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából 
létrehozott egységes ügyviteli számítógépes rendszer, mely kizárólagosan jogosult a 
programok monitoring adatainak gyűjtésére és rendszerezésére 

HÖF-CÉDE: Önkormányzati Fejlesztések Támogatása Területi Kötöttség nélkül 

HÖF-TEKI: Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása 

IH: Irányító Hatóság  

IVB: Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 

IVS: Integrált Városfejlesztési Stratégia 

K+F+I: Kutatás-Fejlesztés és Innovációs 

KKH: Kistérségi Koordinációs Hálózat 

KKV: Kis- és középvállalkozások 

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program 

KMROP: Közép-Magyarországi Régió Komplex Operatív Programja 

KSz: Közreműködő Szervezet - az ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv - NFT) végrehajtására 
kijelölt szervezet 

METREX: Metropolitan Regions’ Expert Group 

NFGM: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

NKTH: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

OP: Operatív Program 

OPTKB: Operatív Program Tárcaközi Koordinációs Bizottság 

OTK: Országos Területfejlesztési Koncepció 

OTT: Országos Területfejlesztési Tanács 

PADF: Project Assessment and Development Facility 

PEA: Projekt Előkészítő Alap 

PEMCS: Projekt Előkészítő Munkacsoport 

RIÜ: Regionális Innovációs Ügynökség 

ROP: Regionális Operatív Program 

ROP IH: Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága 

RTOP: Regionális Területfejlesztési Operatív Program 



    6 

SZMSZ: a Ügynökség szervezeti és működési szabályzata 

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TEHU: Települési Hulladék Közszolgáltatás Fejlesztés 

TEUT: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 

TIOP: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

TOB: Tervezési Operatív Bizottság 

TRFC: Terület és Regionális Fejlesztési Célelőirányzat 

TQM: Total Quality Management 

ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv 
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2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 1 0 3 7 2

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: 

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

üzleti évről

2009.

Budapest, 2010. március 10. dr. Lukovich Tamás 
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Statisztikai számjel: 2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 0 3 7 2 1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap)
adatok E Ft-ban

Sor-
szám

a

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.)

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK

03. 02. Sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

05. 04. Sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

07.

08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. Sor)

09. I. KÉSZLETEK

10. II. KÖVETELÉSEK

11. III. ÉRTÉKPAPÍROK

12. IV. PÉNZESZKÖZÖK

13. C. Aktív időbeli elhatárolások

14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. Sor)

Keltezés: 

06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Előző év(ek) 
módosításai

db c
A tétel megnevezése Előző év

98 350                

28 284                

Tárgyév
e

3 725                  

70 066                

348 386              

62 714                

20 937                 

57 345                 

469 247               281 947              

82 856                

dr. Lukovich Tamás Budapest, 2010. március 10.

2009.12.31

111 533               

78 282                 

529 592              690 761               

500 946               

1 302                   

30 397                 

-                          
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Statisztikai számjel: 2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 0 3 7 2 1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

a

15.

16. I. JEGYZETT TŐKE

17.

18.

19. III. TŐKETARTALÉK

20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK

21.

22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

24. E.  Céltartalékok

25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. Sor)

26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

29. G. Passzív időbeli elhatárolások

30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. Sor)

Keltezés: 

e
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

290 462               

Előző év(ek) 
módosításai

16. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. Sor)

b c d

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

124 939               

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT     
TŐKE (-)

2 580                   

A vállalkozás vezetője (képviselője)

690 761               

364 890               370 163               

17 678                 

50 000                 

12 458                 

370 163               

89 029                 

151 433               

dr. Lukovich Tamás 

2009.12.31

Budapest, 2010. március 10.

364 890               

529 592               

139 029               

11 510                 

19 224                 

6 449                   

-                          

-                          



    10 

Statisztikai számjel: 2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 1 0 3 7 2 3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap)
adatok E Ft-ban

Sor-
szám

a

I. 01

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 02

III. 03

04

IV. Anyagjellegű ráfordítások 05

V. Személyi jellegű ráfordítások 06

VI. 07

VII. Egyéb ráfordítások 08

VII. sorból: értékvesztés 09

A. 10

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 11

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12

B. 13

C. 14

X. Rendkívüli bevételek 15

XI. Rendkívüli ráfordítások 16

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 17

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C. +-D) 18

XII. Adófizetési kötelezettség 19

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 20

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 21

Keltezés: 

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Értékesítés nettó árbevétele

Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

b c d

III. sorból: visszaírt értékvesztés

Értékcsökkenési leírás

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE      
(VIII.-IX.)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 
(+A.+B)

17 450                 

8                          

8                          

2 580                   

208 786               

130 881               

595 611               

33 634                 

13 650                 

2 588                   

2 580                   

550 120               826 010                

125 246                

175 734                

688 080                

29 491                  

14                         

27 858                  

20 674                  

37 277                  

27 872                  

14 870 -                

17 450                 

2 580                   

8                          

dr. Lukovich Tamás Budapest, 2010. március 10.

65 135                  

86 408                  

86 408                  

151 543                

110                       

151 433                

151 433                

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

2009. 12. 31

Egyéb bevételek

Tárgyév

e

A tétel megnevezése
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2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

2 0 0 9 év

egyéb szervezet megnevezése

1146 Budapest, Hermina út 17.
címe

Keltezés: 

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Budapest, 2010. március 10. dr. Lukovich Tamás 

A számviteli törvény szerinti éves, 

egyszerűsített éves beszámolót készítő

szervezetek közhasznú eredménykimutatása

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
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2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Hermina út 17.

2 0 0 9 ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

a

1.

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3. a) alapítótól

4. b) központi költségvetéstől

5. c) helyi önkormányzattól

6. d) egyéb, ebből 1% ……………..

7.

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9. 4. Tagdíjból származó bevétel

10. 5. Egyéb bevétel

11. 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)

12. a) saját termelésű készletek állományváltozása

13. b) saját előállítású eszközök aktivált értéke

14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

15. C. Összes bevétel (A+B)

16.

17. 1. Anyagjellegű ráfordítások

18. 2. Személyi jellegű ráfordítások

19. 3. Értékcsökkenési leírás

20. 4. Egyéb ráfordítások

21. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

22. 6. Rendkívüli ráfordítások

b c
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

e
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1+2+3+4+5+6)

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5+6)

2. Pályázati úton elnyert támogatás

Előző év(ek) 
helyesbítései

d

203 772               

773 040               

203 772               

2 500                   

566 723               

45                        

-                           

3 324                   

776 364               

768 305               

130 321               

593 061               

33 490                 

11 433                 

115 643               

115 643               

938 567               

14                        

1 061 181            

175 016               

685 239               

29 370                 

17 602                 

4 355                   

1 065 536            

-                          

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

907 241               

6 971                   

-                           
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2 0 7 4 2 1 6 4 9 4 9 9 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
Az egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Hermina út 17.

2 0 0 9 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

a

23.

24. 1. Anyagjellegű ráfordítások

25.

26.

27. 4. Egyéb ráfordítások

28. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

29.

30. F. Összes ráfordítás (D+E)

31. G. Adózás előtti eredmény (B-E)*

32. H. Adófizetési kötelezettség

33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35. A. Személyi jellegű ráfordítások

36. 1. Bérköltség

37. ebből: - megbízási díjak

38.             - tiszteletdíjak

39. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

40. 3. Bérjárulékok

41. B. A szervezet által nyújtott támogatások

42. ebből: A Korm.rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként

elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
* Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F)

Keltezés: 
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Tárgyév
e

A tétel megnevezése Előző év

6. Rendkívüli ráfordítások

Előző év(ek) 
helyesbítései

2. Személyi jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenési leírás

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4+5+6)

b c

144                      

2 217                   

d

773 776               

2 588                   

6 752                  

560                      

2 550                   

718                     

2 841                  

5 471                   

4 735                   

121                     

3 072                  

913 993              

151 543              

110                     

Budapest, 2010. március 10. dr. Lukovich Tamás 

4 039                  

6 840                  

70 034                

149 928              

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 260                  

2 507 -                 

153 940              

688 080              

468 118              

8                          

2 155 -                  

-                          

-                          

-                          

-                          
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2009. évi Kiegészítő melléklet 
 
A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. évi C. törvény által meghatározott 
alapelvek, valamint az 1997. évi CLVI. törvény figyelembevételével elkészített számviteli 
politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a 
társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és 
rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához. 
 
 
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
1. A Társaság rövid bemutatása 
 
 
A cég neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 
A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
Új cégjegyzék szám:  Cg. 01-09-910372 
 
Székhelye:   1146 Budapest, Hermina út 17. 
Internet cím:   www.kozpontiregio.hu 
 
Létesítő okirat kelte:  2000. május 23. 
 
Bejegyezve:   2000. október 17. 
 
A cég tevékenységei:  Közhasznú tevékenység 
 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység 
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
7021 PR, kommunikáció 
7912 Utazásszervezés 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
 
6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 
9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
         tevékenység 
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
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Vállalkozási tevékenység 
 
73.20 Piac,- közvélemény-kutatás 
59.13 Film-, videó-terjesztés 
58.11 Könyvkiadás 

 
 
A cég jegyzett tőkéje:  50.000.000 Ft. 
 
A tulajdonos adatai:  Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
 
Részesedése:   100 % 
 
Könyvvezetés módja:  kettős könyvvezetés 
 

 
2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az 

értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere 
 
 
A 2003. szeptember 1-jén elkészült és többször módosított Számviteli politika, számlarend és 
értékelési szabályzat alapján a társaság közhasznúsági jelentést készít. 
 
 
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
a) a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót, 
b) közhasznú eredménykimutatást, 
c) a költségvetési támogatások felhasználását, 
d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
e) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
f) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatások mértékét, 

g) a közhasznú szervezet vezető-tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét, 

h) a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1.sz. 
melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel. 
 
A társaság mérleg szerinti eredményét a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata 
szerinti összköltség eljárással határozza meg, figyelembe véve az 1997. évi CLVI. Törvény 
18. §-ának rendelkezéseit, melyek szerint a közhasznú szervezetek a cél szerinti 
tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett költségeket bevételei arányában osztja meg 
közhasznú és vállalkozási költség vonatkozásában. 
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A mérlegkészítés időpontja 2010. január 31. 
 
 
2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése 
 
A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli 
törvényben meghatározott általános értékelési szabályokkal. 
 
A befektetett eszközök beszerzési illetve előállítási költségen kerülnek elszámolásra. A 
vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a Kft. nem élt a piaci 
értéken történő értékelés lehetőségével. 
 
2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja 
 
Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: bruttó érték alapján, lineárisan, a várható 
elhasználódási idő figyelembevételével történik. 
 
 
A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési 
költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. 
 
2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra. 
 
2.4 A cégnél alkalmazott szabályzatok: 

 
- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 1.  
 Módosítva: 2009. május 4. 
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 1.  
 Módosítva: 2009. április 9. 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 1.  
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 1. 
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 1. 
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 1. 
- Informatikai adatvédelmi szabályzat és hozzáférési jogosultsági rend: 2005. január 1. 
- Gépjárművek használatáról, útnyilvántartásáról és költségelszámolásáról szóló szabályzat: 

2009. szeptember 1. 
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. 
 Módosítva: 2009. január 1.  

 
2.5 A szokásostól eltérő gazdasági események minősítése 
 
A társaság a számviteli törvényben kötelezően a rendkívüli események körébe utalt tételeken 
kívül rendkívülinek minősíti a gazdasági eseményt, ha az  
- nem áll szoros összefüggésben a rendszeresen folytatott tevékenységgel, 
- összefügg a szokásos tevékenységgel, de jellegének és/vagy mértékének egyedi voltával 

rendkívüli hatást gyakorol a gazdálkodásra, 
- az előző évhez képest egyedi jellegű, 
- mértéke az előző évihez képest lényegesen eltér. 
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B. SPECIFIKUS RÉSZ 
 
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változást 

az 1.sz. melléklet mutatja. 
 
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés megoszlása: 
 
 Terv szerinti        29.491 e Ft 

Ezen belül:  100 e Ft feletti lineáris  27.692 e Ft 
          100 e Ft alatti egyösszegű               1.799 e Ft. 
 
1.2 A le nem járt vevői követelések értéke: 19.362 e Ft. 

Lejárt vevői követelés: - 
 

1.3 A társaságnak öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal terhelt kötelezettsége 
nincs. 

 
1.4 Ellenőrzés, önellenőrzés során nem volt jelentősebb összegű hiba.  
 
1.5 Az Ügynökségnél az aktív időbeli elhatárolások értéke magas, melyek között a 2010. évi 

napilapok, folyóiratok, biztosítások értéke, valamint a 2009. évre vonatkozó elhatárolt 
kamatbevételek és az SLA szerződés szerinti tényleges teljesítés értékei szerepelnek.  

 
 

Sorsz. Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Lekötött betétek utáni kamat, bankszámla kamat 352.296 

2. SLA szerződés tényleges bevétel (november-december) 109.164.300 

3. Gépjárműhasználat miatti bevétel  35.996 

4. 2010. évi Adó újságok 42.900 

5. 2010. évi Magyar Közlöny 144.240 

6. 2010. I. negyedévi napilap és HVG előfizetés 87.141 

7. 2010. I. negyedévre vonatkozó biztosítások díja 557.767 

8. 2010. I. negyedévre vonatkozó egyéb költségek   75.000 

9. 2010. évre szóló licenc EsetNod32 vírusvédelem 272.250 

10. KSZ kommunikációval kapcsolatos közvetített szolgáltatás 801.500 

Összesen 111.533.390 
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1.6 A passzív időbeli elhatárolások értéke jelentős. Ezekből kisebb hányadot képvisel a 2009. 

évi telefonköltségek értéke és a 2010. januári pénztárban lévő decemberi hónapot érintő 
kifizetések, valamint a Közreműködő Szervezeti egységgel kapcsolatos 2003. évben kötött 
támogatási szerződés befolyt összegéből megvalósult immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzésének elhatárolt összege. 
 
 
Nagyobb hányadot tesz ki: 

 
- a Régió Operatív Programjának elkészítéséhez kapott fejlesztési támogatás elhatárolt 

összege,  
- az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósításához szükséges Tanácsadó 

Hálózat, valamint a Kistérségi Koordinációs Hálózat tevékenységéhez kapott 
támogatások elszámolt tárgyi eszköz beszerzésére fordított, de még költségként le nem 
írt részei.  

 
 
 

Sorsz. Megnevezés Összeg (Ft) 

1. KSZ-befektetett eszközre jutó támogatás elhatárolása             31.447 
2. ÚMFT hálózat működéséhez kapott támogatás elhat. 1.992.008 

3. KKH hálózat működéséhez kapott támogatás elhatárolása 3.570.809 

4. Operatív Programhoz kapott fejlesztési támogatás elhatárolása 9.345.441 

5. 2009. dec. havi jogi tevékenység / 10003 250.000 

6. 2009. dec. havi ügyvédi munkadíj /10004 300.000 

7. 2009. dec. havi jogi képviselet / 10011 375.000 

8. 2009. dec. havi belső ellenőr / 10013 270.000 

9. 2009. dec. havi mobiltelefon költség / 10014 231.165 

10. 2009. dec. havi rekreációs szolg. / 10015 39.375 

11. 2009. dec. havi parkolási ktg-k. / 10027,28,29,30,31 15.232 

12. 2009. dec. havi elektromos áram / 10032      474.295 

13. 2009. dec. havi telefon ktg.  / 10033 139.947 

14. 2009. dec. havi posta, bélyegfelhasználás / 10024 424.639 

15. 2009. dec. havi futárszolgálat / 10040 20.330 

16. 2009. decemberre vonatkozó 2010. januári pénztári kifizetések 190.730 

17. 2010. évi beszámoló közzétételi díja 2.400 

18. Tárgyi eszköz többlet 5.341 

Összesen 17.678.159 
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1.7 Társasági adóalap korrekciós tételek: 
 

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás         - 29.491 e Ft 
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti  
értékcsökkenési leírás             + 29.491 e Ft 
Céltartalék-képzés várható kötelezettségekre         + 12.458 e Ft 
Nem a gazdálkodással összefüggő költségek         + 2.591 e Ft. 
 

1.8 A közhasznú tevékenység bevételi aránya 99,59 %.  
A 2009. évi társasági adófizetési kötelezettség 110 e Ft. 

 
 
2 Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
2.1 Kutatás, kísérleti, fejlesztési költség 2009. évben nem merült fel. 
 
2.2 Értékesítés bevételeinek tevékenységenkénti bontása 
 

Megnevezés Összeg e Ft-ban 

Közhasznú tevékenység                                         1.061.181 

Vállalkozási tevékenység                                                4.355 

 
 
2.3 Igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások bemutatása 

(részletezése a 3. sz. mellékletben) 
 

Megnevezés Összeg e Ft-ban 

5211 Szállítási, rakodási költség 282 

5221 Bérleti díj 43.530 

5231 Karbantartás 3.317 

5241 Hirdetés, propaganda, reklám 23.890 

5251 Oktatás, képzés 7.939 

5261 Utazási, kiküldetési költség 1.561 

5271 Mobil telefon, Internet költség 3.332 

5272 Posta költség 3.413 

5273 Vezetékes telefon költség 3.012 

5281 Szakértői díjak 28.967 

529   Egyéb szolgáltatások 27.694 

531   Hatósági díjak 162 

532   Bankköltség 1.426 

533   Biztosítási díjak 2.603 

Összesen 151.128 
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C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 
 
1. Az Ügynökség vagyoni helyzetének értékelése 
 
 
1.1 Eszközök értékelése 
 
 
Eszközök megoszlása (%-ban) 
 
 
 

Megnevezés 2008. év 2009. év 

Befektetett eszközök  18,57 11,33 

Forgóeszközök  65,78 72,52 

Aktív időbeli elhatárolás  15,65  16,15 

Összesen                  100,00                  100,00 

 
 
 
Az Ügynökségnél a befektetett eszközök értéke 20,4 %-kal csökkent 2008-hoz viszonyítva. 
Ennek oka, hogy a befektetett eszközök bruttó értéke 10,6 millió forinttal nőtt, viszont az 
eszközök értékcsökkenése 27,69 millió Ft volt. A befektetett eszközök között jelentős arányt, 
közel 27 százalékot képviselnek az immateriális javak a saját előállítású eszköz 2006. évi 
aktiválása miatt (Régió Operatív Programja). 
 
 
A forgóeszközök értéke 43,79 százalékkal nőtt, amelyet a pénzeszközök 66,43 százalékos 
nagymértékű növekedése, illetve a követelések értékének 51,53 százalékos csökkenése idézett 
elő. 
 
2009. évben jelentősen 34,61 százalékkal nőtt az Ügynökség aktív időbeli elhatárolásainak 
értéke a Közreműködői Szervezet feladatainak a mérlegkészítésig még ki nem számlázott 
tényleges teljesítése miatt. 
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1.2 Forgóeszközök megoszlása (%- ban) 
 
 

Megnevezés 2008. év 2009. év 

Készletek   1,07 0,26 

Követelések 18,00 6,07 

Értékpapírok - - 

Pénzeszközök 80,93 93,67 

Összesen                  100,00                  100,00 

 
 
2009-ben a forgóeszközökön belül a követelések százalékban kifejezett aránya 
66,28 százalékkal csökkent. A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül 2009-ben 15,74 
százalékkal nőtt, mivel a pénzeszközök jelentős mértékben 66,43 százalékkal növekedtek. 
  
 
 
1.3 Források megoszlása (%-ban) 
 

Megnevezés 2008. év 2009. év 

Saját tőke 26,25 42,05 

Céltartalék   1,22   1,80 

Rövid lejáratú kötelezettség 68,90 53,59 

Passzív időbeli elhatárolás  3,63   2,56 

Összesen 100,00 100,00 

 
 
A saját tőke abszolút értéke 108,92 százalékkal nőtt az előző évhez képest, így az összes 
forráshoz viszonyított aránya is jelentősen nőtt a mérleg szerinti eredmény növekedésének 
következtében. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke mindössze 1,45 százalékkal nőtt, ezzel 
szemben a passzív időbeli elhatárolások abszolút összege 8,04 százalékkal csökkent. 
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1.4 Vagyoni helyzet mutatói 
 

Megnevezés 2008. év 2009. év 

Mérleg szerinti eredmény 
Saját tőke növekedése     

Jegyzett tőke 
0,22 3,03 

Saját tőke 
Saját tőke növekedése 

Jegyzett tőke 
12,08 5,81 

Adózott eredmény 
Tőke hatékonyság 

Saját tőke 
 0,02 0,52 

 
 
A vagyoni helyzet mutatói között 2009. évben a saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez 
viszonyítva jelentős növekedést mutat, mivel az Ügynökség mérleg szerinti eredménye 2009-
ben is pozitív volt: 151.433 e Ft.  
A saját tőke növekedése a jegyzett tőkéhez viszonyítva azért mutat kedvezőtlen képet, mert a 
tulajdonos 2009. június 26-ai ülésének határozata alapján a jegyzett tőkét az eredménytartalék 
terhére felemeli 38.490 e Ft-tal. A cégbírósági végzés szerint a jegyzett tőke értéke 2009. 
augusztus 31-ével történő bejegyzés után 50.000 e Ft. 
 
 
 
1.5 Pénzügyi helyzet mutatói 
 

Megnevezés 2008. év 2009. év 

Forgóeszközök 
Likviditási mutató 

Kötelezettségek 
0,95 1,35 

Kötelezettségek 
Eladósodottság 

Saját tőke 
2,62 1,27 

Kötelezettségek-Követelések 
Nettó eladósodottság 

Saját tőke 
2,17 1,17 

 
 
Az eladósodottsági mutató értéke 2009. évben kedvezően változott, mivel a saját tőke értéke 
jelentősen 108,9 százalékkal megnövekedett, viszont a kötelezettségek csak kismértékben  
nőttek, amelyből a szállítói tartozások állománya 18 millió Ft, a vevőktől kapott előlegek 170 
millió Ft, illetve a költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségek értéke 92 millió Ft.  
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A likviditási mutató növekedését, kedvező változását a követelések abszolút összegének előző 
évhez viszonyított jelentős mértékű 51,53 százalékos csökkenése, a pénzeszközök 66,43 
százalékos növekedése, valamint a kötelezettségek minimális 1,44 százalékos növekedése 
okozza. 
 
 
Az Ügynökség 2010. első negyedévi likviditási helyzetét jelentősen javítja: 
 
- a társaság 402 millió Ft-os betéti állománya,  
- 2009 szeptemberében és novemberében már beadott elszámolásokból várható támogatás 

összege (KK hálózat működtetéséhez kapott támogatás), amely közel 37 millió Ft,  
- az NFÜ és az Ügynökség közötti Közreműködő Szervezeti megállapodás alapján 

lehívható 2010. évi átalánydíj részlet 214 millió Ft-os összege,  
- az NFÜ és az Ügynökség közötti Közreműködő Szervezeti megállapodás alapján 2009. 

november-december havi ténylegesen elvégzett feladatokra járó 119 millió Ft, 
- és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal kötött 2008. évi 

megállapodás alapján a TRFC, TEUT, LEKI, HÖF TEKI, HÖF CÉDE működtetésével 
kapcsolatosan 2009. március 16-án kiállított 102 millió forint összegről szóló 
előlegbekérő (szerződés szerinti fizetési meghagyás) még ki nem fizetett része. 2009-ben 
több részletben történt pénzügyi teljesítés, összesen 40 millió Ft értékben. 
A szerződés szerint fennálló tartozás fennmaradó összegének teljesítése 2010. I-II 
negyedévében várható. 

 
 
 
 
2. Az NFÜ és az Ügynökség között létrejött Közreműködő Szervezeti feladatokra 

vonatkozó megállapodás kiegészítő információi 
 
2.1 Éves kapacitás beszámoló 2009. (fő) 
 

Megnevezés 
ÚMFT 
KMOP 

KSz 
munkavállalók 

egyéb 
tevékenysége 

Nem KSz 
munkavállalók 
tevékenysége 

Összesen 

Tényleges kapacitás 
(emberév) 

52,8 9,9 27,6 90,3 

Közvetlen KSz 
tevékenység 

30,8 - - 30,8 

KSz irányítás 8,7 - - 8,7 

KSz támogató funkciók 13,4 - - 13,4 

Egyéb tevékenységek - 9,9 27,6 37,5 
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2.2 Közreműködői tevékenység bevételei és költségei 2009. év (ezer Ft) 
 

Megnevezés Összeg 

Bevétel 637.650 

Anyagjellegű ráfordítások 103.465 

Személyi jellegű ráfordítások 402.864 

Értékcsökkenési leírás 20.284 

Egyéb ráfordítások 3.325 

Eredmény 107.712 

 
 
3. Tételes előírások 
 
3.1  A mérleg aláírására jogosult: Dr. Lukovich Tamás (Lakcím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 17.) 
 
3.2  A Kft. választott könyvvizsgálója:  

 
Németh Csabáné bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 3.) 
MKVK ig. szám: 000194 
2009. évi díjazását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
3.3  A beszámolót összeállította: 

 
Krasznai Marietta (Lakcím:1214 Budapest, Erdősor u. 179.) 
PM regisztrálási szám: 122713 
 

3.4  Létszám és béradatok 2009. évben 
 

Állománycsoport Átlagos statisztikai 
létszám (fő) 

Bérköltség (e Ft) Szem. jell. egyéb 
kifizetés (e Ft) 

Főállású munkaidős szellemi              90           457.239           60.135 

Állományon kívüli                9               4.039                -    

Választott tisztségviselők                6               6.840                - 

Üzleti vendéglátás,  
reprezentáció 

              -                 -              9.899  

Összesen            105           468.118           70.034 
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Az Ügynökségnél 2009. évben az átlagos statisztikai létszám 90 fő szellemi foglalkozású 
alkalmazott volt. Megbízási szerződéssel 9 fő került foglalkoztatásra egyéb kisegítő 
adminisztrációs munkára. 
 
Az üzleti vendéglátás értéke az üzleti ajándékok, illetve a különböző tanácsülések, 
rendezvények, szakmai képzések reprezentációs költségét tartalmazza. 
A társaság vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak 2009. évi 
tevékenységükért járó díjazás összegét a közhasznúsági jelentés megfelelő táblázata 
tartalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2010. március 10.     

 
 
 
 
 
 
 

dr. Lukovich Tamás 
ügyvezető igazgató 
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adatok e Ft-ban

Felhasználás összege Elszámolás 
határideje

kelte bruttó összege időpontja célja összege áthozat előző évi tárgy évi

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008.03.21         345 248    
több 

részletben
Kistérségi Koordinációs Hálózat 
működtetése

61 979     47 062     36 550     74 015      2009.08.31

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009.07.01         319 575    
több 

részletben
Kistérségi Koordinációs Hálózat 
működtetése 2.

-               73 470      2010.12.31

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP 
Irányító Hatóság

2008.04.30           35 952    
több 

részletben
KSZ kommunikáció 4 921       2009.01.15

Elhatárolt támogatások bevételként 
történő elszámolása

3 431 -      5 112       3 250        2009.12.31

Összesen 700 775      63 469     52 174    36 550     150 735   

Támogatást nyújtó szervezet 
megnevezése

KIMUTATÁS
 a költségvetési támogatások felhasználásáról 

2009. év

Kapott támogatásSzerződés
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adatok e Ft-ban

Támogatott cél

előző évi tárgy évi % Ft

Központi költségvetési szerv

Feladatok ellátása, 
támogatási lehetőségek 
kihasználása, kistérségi 
együttműködés ösztönzése, 
tervezési feladat stb. 205 630 115 643 -43,8 -89 987

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Magánszemély

Egyéni vállalkozó

Jogi személyiségű gazdasági tásaság

Jogi személyiség nélküli társaság

Közhasznú szervezet

Szja 1 %-a (APEH)

Egyéb /  EU 5. Keretprogram 0

Összesen: 205 630 115 643 -43,8 -89 987

Támogató megnevezése VáltozásTámogatás összege

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2009. év
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+ - + -

Saját tőke 139 029 290 462 108,9 151 433

Induló tőke 3 000 3 000

Induló tőke

   növekedésére ható tényezők 8 510 47 000 452,3 38 490

   csökkenésére ható tényezők

Tőkeváltozás 124 939 89 029 -28,7 -35 910

   növekedésére ható tényezők 2 580 151 433 5769,5 148 853

   csökkenésére ható tényezők

Tárgy évi eredmény 2 580 151 433 5769,5 148 853

Tárgy évi eredmény

   növekedésére ható tényezők 776 364 1 065 536 37,2 289 172

      közhasznú tevékenység bevétele 773 317 1 061 181 37,2 287 864

      vállalkozási tevékenység bevétele 3 047 4 355 42,9 1 308

   csökkenésére ható tényezők 773 784 914 103 18,1 140 319

      közhasznú tevékenység költségei 768 305 907 241 18,1 138 936

      vállalkozási tevékenység költségei 5 479 6 862 25,2 1 383

Megjegyzés

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2009. év

Megnevezés
előző évi eFt tárgy évi eFt

Változás
% eFt
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e Ft-ban

előző év tárgyév %-ban Ft-ban

Pénzbeli kifizetések 

   munkabérek 20 046 21 891 9,2 1 845

   tiszteletdíjak 6 690 6 840 2,2 150

  megbízási díjak, költségtérítések

   egyéb pénzbeli kifizetések 151 151

Természetbeni juttatások

Értékpapír juttatások

Adott kölcsönök

   kamatmentes kölcsön

Egyéb juttatások 660 720 9,1 60

Összesen 27 396 29 602 8,1 2 206

KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek 2009. évre nyújtott juttatásokról

Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
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e Ft-ban

 Lukovich Tamás Molnár József Agárdi László Czeglédy Gergő Kovács Zoltán Puskás Imre Szabó Ferenc
ügyvezető igazgató FB elnök FB tag FB tag FB tag FB tag FB tag 

Munkabér 21 891

Tiszteletdíjak 1 140 1 140 1 140 1140 1140 1 140

Megbízási díjak

Költségtérítések

Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj) 151

Értékpapír juttatások
Egyéb juttatások (önkéntes pénztári 
befizetés) 720

Összesen 22 762 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140

Természetbeni juttatások

cégautó, 
mobiltelefon, 
cafetéria

Kft. által fizetett 
társadalombiztosítási járulék 6 389 322 322 322 322 322 322

Kft. által fizetett EHO 23

Juttatás megnevezése

KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2009. évre
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adatok e Ft-ban

+ - + -

I. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0

    - pénzbeli juttatások

    - természetbeni juttatások

    - egyéb

II. Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott juttatások 0 0

    - pénzbeli juttatások

    - természetbeni juttatások

    - egyéb

Összesen I+II 0 0

Megjegyzés

KIMUTATÁS

2009. év

Megnevezés
Változás

% Ft

a cél szerinti juttatásokról

előző évi tárgy évi 

Juttatás összege
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Ft

Tőkeváltozás 124 828 303                          2 690 816                               127 519 119                      

2000 8 990 653                              8 990 653                          

2001 21 544 303                            1 978 246                               23 522 549                        

2002 10 213 413                            315 879                                  10 529 292                        

2003 6 114 229                              232 941                                  6 347 170                          

2004 9 710 327                              113 962                                  9 824 289                          

   2005* 19 440 202                            17 512                                    19 457 714                        

2006 19 519 476                            7 811                                      19 527 287                        

2007 26 726 629                            13 370                                    26 739 999                        

2008 2 569 071                              11 095                                    2 580 166                          

* előző év módosításával növelt összeg

KIMUTATÁS
a tőke változásáról

2009. év

Összesen
Megnevezés

adómentes adóköteles
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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

 
 

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységéről  
2009.01.01.-2009.12.31. közötti időszakban 

 
 
 
I. A társaság bemutatása a kiegészítő mellékletben szerepel 
 
 
II. Szöveges értékelés a kimutatásokhoz kapcsolódóan 
 
 
Kimutatás a kapott támogatásokról 
 
A társaság 2009. évben kevesebb támogatást kapott, melyek értékét, célját, valamint a támogatást 
nyújtó szervezet megnevezését a Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról, 
valamint a Kimutatás a kapott támogatásokról elnevezésű táblázatok mutatják. 
 
 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
 
A vagyon felhasználásáról készült kimutatás szerint a saját tőke 108,92 %-os növekedést mutat, 
amely a 2009. évi 151.433 e Ft pozitív mérleg szerinti eredmény hatása. 
 
A tőkeváltozás sorban összevontan kell bemutatni a tőketartalékot, eredménytartalékot, valamint 
e tételből külön kiemelve a tárgyévi eredményt. 
 
A tőkeváltozásnál a tárgyidőszaki növekedésre ható tényezők között a beszámoló mérlegében 
feltüntetett mérleg szerinti eredmény (151.433 e Ft) szerepel. A tőkeváltozás értékét a 2000. 
évben az előtársasági időszak alatt megtermelt nyereség és az év végéig felgyülemlett veszteség 
különbsége (23.337e-14.346e=8.991 e Ft), a 2001. évben megtermelt (23.522 e Ft) nyereség, a 
2002. évben keletkezett (10.529 e Ft) nyereség, a 2003. évben kimutatott (6.347 e Ft) nyereség,  a 
2004. évi (9.824 e Ft) nyereség, a 2005. évi (12.319 e Ft, és a módosítás 7.139 e Ft), nyereség, a 
2006. évi (19.527 e Ft), a 2007.évi (26.740 e Ft) nyereség, valamint a 2008. évi (2.580 e Ft) 
pozitív eredmény adja. 
 
 
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 
 
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások egyéb pénzbeli kifizetések sorában a külföldi 
napidíj szerepel, az egyéb juttatásoknál pedig az önkéntes nyugdíjbiztosítónak fizetett tagdíj. 
 
 
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
 
Az Ügynökség 2009. évben sem nyújtott cél szerinti juttatást. 
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III. Szöveges beszámoló az Ügynökség 2009-ben végzett közhasznú tevékenységeiről 
 
Az Ügynökség társasági formája 2009. január 1-től megváltozott, mivel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 365.§ (3) bekezdése előírta, hogy a közhasznú társaság – az 
alapító okirata módosításával – nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, ha 
legkésőbb 2009. június 30-ig kéri a cégbíróságnál nonprofit korlátolt felelősségű társaságként 
történő nyilvántartásba vételét. A Gt. 4.§ (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a nonprofit gazdasági 
társaság a közhasznú szervezeti jelleget cégnevében feltüntesse. 
Az Ügynökség cégjegyzékben közhasznú minősítéssel nyilvántartott szervezet, ezért a fenti okok 
miatt szükségessé vált és a cégnévre is kiterjedő módosítás során indokolt volt a cégnévben a 
nonprofit jelleg mellett a közhasznú szervezeti mivoltának feltüntetése is.  
Így Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. lett az Ügynökség új neve. 
 
 
A) Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok 
 
Az Ügynökség 2009. év során is ellátta a Tanács, az elnökségi, valamint állandó bizottságai 
üléseinek szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat és segítette a Tanács adminisztratív, 
illetve döntéshozói tevékenységét. Az év során összesen 11 tanácsülésre került sor, amelyre 123 
előterjesztést készítettünk, valamint 147 határozat született. A vonatkozó határozatok 
végrehajtásáról gondoskodtunk. 
 
2009. folyamán az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 274 alkalommal történt 
konzultációs tanácsadás, valamint 27 alkalommal fogalmaztunk meg írásos véleményt az alábbi 
témákban: 

 
� Pályázati kiírások társadalmi egyeztetése; 
� Tanácstól kapott projektértékelési feladatok; 
� Város-rehabilitációs kézikönyv, IVS útmutató; 
� Global Grant eljárásrend; 
� Közép-Magyarországi Operatív Program és a 2009-2010-es Akciótervének módosítása; 
� Jogszabálytervezetek (a területi monitoring rendszer feladat- és hatásköréről, a TEIR-ről, 

a területfejlesztési előirányzatokról, a budapesti agglomeráció lehatárolásáról); 
� A Közép-Magyarországi Operatív Program 1.1.3/B Innovációs és technológiai parkok 

támogatása című pályázathoz kapcsolódó Tanácsi támogató nyilatkozat; 
� A Környezetvédelmi és Energia Operatív Programhoz és a Közlekedési Operatív 

Programhoz benyújtott projektjavaslatok  
� Ipari park cím elnyerésére vonatkozó pályázatok; 
� Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció beszámolója; 
� Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató; 
� Területi kohézióról szóló Zöld Könyvhöz kapcsolódó Magyar álláspont; 
� 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program; 
� Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez; 
� Hazai támogatási rendszer középtávú területfejlesztési programjainak elkészítése; 
� A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, 

valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályai. 
A Pályázói kérdések, ügyfélmegkeresések száma az év során 7122 db volt, melynek során mind 
EU-s, mind hazai pályázatokkal kapcsolatban folytattunk tanácsadást. 
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Összesen mintegy 557 egyeztető, illetve koordinációs értekezleten vettünk részt az alábbi 
témákban és eseményeken: 

 
� Baross Gábor Program; 
� Decentralizált forrásokkal kapcsolatos megbeszélések; 
� Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR); 
� Európai Duna Stratégia Tárcaközi Szakértői Munkacsoport, és egyéb Dunával kapcsolatos 

találkozók; 
� Európai Területi Együttműködés Nemzeti Bizottsági ülések; 
� Kiemelt projekt / projekt megbeszélések; 
� Kistérségi, kerületi találkozók; 
� Kistérségi tanácsülések; 
� Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 2009-2010-es Akciótervével (KMAT) 

kapcsolatos egyeztetések; 
� KMOP és más operatív programok Bíráló Bizottsági ülései; 
� Közkincs Program szakmai konferencia; 
� Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) ülései; 
� Önkormányzati testületi ülések; 
� KMAT Pályázat Előkészítő Munka Csoport (PEMCS) ülései; 
� Regionális fejlesztési ügynökségi találkozók; 
� Területfejlesztési szakmai egyeztetések. 

 
 
B) Programozás – tervezés – tanácsadás 
 
 
1. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AKCIÓTERV 2009-2010 FELÜLVIZSGÁLATA  
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság 
(ROP IH) főigazgatója 2009. május 18-án e-mailben kérte fel a Pro Régió Ügynökséget a 2009-
2010-es Közép-Magyarországi Akcióterv (továbbiakban Akcióterv) felülvizsgálatában való 
közreműködésre. A Pro Régió Ügynökség feladata a 8 „regionális” intézkedés módosítása volt. A 
többi intézkedés aktualizálását az érintett közreműködő szervezetek, illetve a ROP IH végezte. 
A módosítási javaslatokat 2009. május végéig kérték elküldeni, annak érdekében, hogy a 
módosított Akciótervet a Kormány 2009 júniusában megtárgyalhassa.  
 
A felülvizsgálat célja alapvetően a már megjelent pályázati kiírások alapján szükséges 
módosítások átvezetése, az Akcióterv aktualizálása volt, a ROP IH ezért elsősorban a tartalmi, 
technikai jellegű változtatásokat kívánta átvezetni. Lehetőséget adott azonban arra is, hogy a 
régió javaslatot tegyen a 2007-2008-as támogatás le nem kötött maradványforrásainak 
átcsoportosítására.  
A Pro Régió Ügynökség a korábbi pályázati igények, és az előző pályázati kör(ök) tapasztalatai 
alapján tett javaslatot az átcsoportosításra, amelyet a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács (Tanács) 2009. május 29-i ülésen fogadott el. 
 
A ROP IH 2009 tavaszán indította el a KMOP módosítását, amelynek lényege, hogy a 
gazdaság- és humán erőforrás fejlesztési prioritás javára forrásokat csoportosítanak át a többi 
prioritásról. A módosításokat tartalmazó dokumentumot a ROP IH 2009 augusztusában küldte 
meg a KMOP Monitoring Bizottság tagjai – így a Pro Régió Ügynökség – számára, amelyet az 
Ügynökség véleményezett és a javaslatait eljuttatta ROP IH számára.  
A KMOP módosítását a Kormány 2009 szeptemberében, az Európai Bizottság 2009 
novemberében fogadta el. A változásokról az Ügynökség a 2009. november 27-i Tanácsülésen 
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tájékoztatta a Tanácsot. A változásokat a ROP IH az Akcióterv 2010 januári felülvizsgálata 
keretében vezeti át.  
 
 
2. REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (RTOP)   
 
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) kezdeményezésére  
2008 februárjában nagy ívű programozási munka indult meg annak érdekében, hogy 2009-től a 
hazai források rendszerében is bevezessék a programalapú forráselosztást. A Tanács ezért 2008 
augusztusában elfogadta a koncepció szintű Közép-Magyarországi Regionális Területfejlesztési 
Operatív Programot (RTOP).  
A Pro Régió Ügynökség a programot továbbfejlesztette, majd – a minisztériumi eljárásrendnek 
megfelelően – 2009. január 12-én megküldte a VÁTI Kht. számára minőségbiztosításra, illetve 
2009. január 14-én egyeztetett az NFGM szakértőivel. A VÁTI és a minisztérium ezek után az 
RTOP tartalmát illetően kifogást nem támasztott. 
 
A gazdasági válság, illetve egyes források zárolása miatt 2008 decemberében az NFGM 
felajánlotta, hogy a Tanács a 2009-es hazai decentralizált források felhasználása során 
visszatérjen a – 2008-ban is alkalmazott – pályázati rendszerhez. A források minél gyorsabb 
lehívása érdekében az Ügynökség előterjesztésére a Tanács 2009. január 30-i ülésén ezt a 
megoldást választotta.  
Az NFGM később azt kérte, hogy a 2009-es hazai decentralizált források támogatási jogcímeinek 
megalapozása érdekében a Tanács mégis tűzze napirendjére az RTOP elfogadását. A Tanács az 
aktualizált RTOP-t 2009. március 27-i ülésén fogadta el. 
 
 
3. KIEMELT PROJEKTEK AKCIÓTERVI NEVESÍTÉSE 
 
2009 májusában a korábbiakhoz képest több ponton módosult a kiemelt projekt kiválasztási 
eljárásrend. A legfontosabb változás, hogy az új felhívásokban a NFÜ Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatósága (ROP IH) részletesen kidolgozott pályázati dokumentáció 
benyújtását várja a projektgazdáktól. A javaslattevő szervezetnek (minisztérium, vagy regionális 
fejlesztési tanács) már a benyújtás előtt formai szempontból ellenőriznie kell a dokumentációt, 
amely a Pro Régió Ügynökség (Ügynökség) számára is többletfeladatot jelentett.  
 
A ROP IH 2009 tavaszán négy kiemelt projekt felhívást jelentetett meg, amelyek közül a KMOP 
3.1.1/E – A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása című kiírás volt a 
legnépszerűbb. A pályázatra eredetileg 900 millió Ft keretösszeg állt rendelkezésre, amelyet – az 
Ügynökség kezdeményezésére – a Tanács a 2009. május 29-i ülésén 6,5 milliárd forinttal javasolt 
megemelni. A ROP IH 2009 augusztusában 3,5 milliárdra növelte a kiírás keretét. 
 
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2009. június 5-én benyújtotta a fenti felhíváshoz kapcsolódó 
kiemelt projekt javaslatát, amelyet az Ügynökség előértékelt és a hiánypótlások bekérését 
követően a Tanács 2009. június 26-i ülése elé terjesztett. A Tanács a projektet 900 millió Ft 
támogatási összeggel támogatásra javasolta. Az ügynökségi formai ellenőrzést követően a Tanács 
megerősítette a Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u. szélesítése) című projekt 
nevesítésére vonatkozó döntését, amelyet a Fővárosi Önkormányzat a KMOP 2.1.1/A kiírására 
nyújtott be 1,7 milliárd forintos támogatási igénnyel. A Tanács szintén ekkor döntött a Fővárosi 
Önkormányzat Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása c. kiemelt 
projektjéről, amelyet a KMOP 2.3.1/A közösségi közlekedés kiírására nyújtottak be 900 millió 
forintos támogatási igénnyel. 
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A projektgazdák 2009 júliusában további két kiemelt projekt dokumentációját nyújtották be a 
Tanácshoz a turisztikai vonzerő-fejlesztési konstrukcióhoz kapcsolódva: 

• a Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése;  
• a Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő 

újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése (II. ütem) c. 
projektjavaslatokat. 

Az Ügynökség elvégezte a projektek tartalmi előértékelését (stratégiai illeszkedés, mérhetőség, 
költséghatékonyság stb.), illetve hiánypótoltatását. A benyújtott kiemelt projektjavaslatokat a 
Tanács tartaléklistán akciótervi nevesítésre javasolta. 
 
A Kormány 2009. szeptemberében – a KMOP módosításhoz kapcsolódva – 13,5 Mrd forintot 
csoportosított át a 2.1.1/A) „A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztésének kiemelt 
projektjei” című konstrukció pályázati felhívására, ami újabb kiemelt projektek benyújtását tette 
lehetővé. Az Ügynökség előkészítő munkáját követően a Tanács elfogadta a nevesítésre és 
előkészítésre javasolt közútépítési és felújítási kiemelt projekt javaslatok listáját, amelyet az 
Ügynökség a szaktárca részére továbbított.  
 
2009 szeptemberében a – 3,5 milliárd forintra növelt – turisztikai keretre egy újabb projekt-
javaslat érkezett: az ATILLA Alapítvány az „Atilla fapalotájának újjászületése” – I ütem című 
projektjéhez kérte a Tanács támogatását. Az Ügynökség a projekt dokumentáció tartalmi 
előértékelését és formai hiánypótlását elvégezte.  
A projektgazdák a Tanácshoz – mint javaslattevő szervezethez – más operatív programokhoz 
kapcsolódó kiemelt projekt javaslatok dokumentációját is benyújtották, így a MAHART 
Szabadkikötő Zrt. a Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) 4.5-ös intézkedéséhez kapcsolódó, 
az „Intermodális kapacitás növelését elősegítő komplex infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása” című projektjét. Az utóbbinál az Ügynökség a tartalmi értékelést végezte el. A 
Tanács 2009 októberében mindkét projektjavaslatot támogatásra javasolta. 
 
Mivel a korábban nevesített projektekről még nem született döntés, és a ROP IH nem vette le a 
pályázati felhívást az NFÜ honlapjáról, a projektgazdák 2009 novemberében további három 
kiemelt projektjavaslatot nyújtottak be a Tanácshoz a turisztikai kiírására: 

• a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat: „Régészeti látogató kö(s)zpont és 
kalandpark Magyarországon” című projektjét; 

• a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft.: „Aqua Vita témapark kialakítása a Ceglédi 
Gyógyfürdő és Szabadidőközpont területén” című projektjét; 

• a SYMA+SD Kft: „SYMA kongresszusi központ és multifunkcionális rendezvény-
központ” című projektjét, amelyet 2009. december 2-án visszavont. 

A megmaradó két projektjavaslatot az Ügynökség az eljárásrendben meghatározott négy 
szempont szerint elbírálta, valamint a formai hiánypótlását elvégezte.  
 
A Tanács a kiemelt turisztikai vonzerőfejlesztés konstrukció keretének terhére korábban  
4 projekt nevesítésére tett javaslatot közel 3,5 milliárd forint értékben, így a novemberben 
benyújtott projektek támogatására 7,8 millió forint állt rendelkezésre.  
A Tanács ezért a „Régészeti látogató kö(s)zpont és kalandpark Magyarországon” c. kiemelt 
projektjavaslatot tartaléklistán javasolta támogatásra, az „Aqua Vita témapark kialakítása a 
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont területén” c. projektjavaslatot pedig továbbfejlesztésre 
javasolta. Az Ügynökség munkatársai a Ceglédi Gyógyfürdő Zrt. képviselőivel december 11-én 
személyes egyeztetést folytattak a projektjavaslat továbbfejlesztéséről. 
 
Az Ügynökség a Tanács megbízásából elvégezte azon kiemelt projekt javaslatok tartalmi 
előértékelését is, amelyeket a projektgazda nem a Tanácson keresztül nyújtott be. 2009 júliusában 
elkészítette a gödöllői Szent István Egyetem Műszaki és Természettudományi Oktatóközpont c. 
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projektjének, decemberben pedig a Semmelweis Egyetem Korányi projektjének szakmai 
véleményezését, amelyet a Tanács elnöke levélben juttatott el a ROP IH számára. Az Ügynökség 
többször frissítette a Közép-magyarországi régiót érintő kiemelt projektek listáját. 
 
 
4. TERVEK, JOGSZABÁLYOK VÉLEMÉNYEZÉSE   
 
A Pro Régió Ügynökség (Ügynökség) – a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
(Tanács) elnökének felkérésére – véleményezte a „A területi monitoring rendszer feladat- és 
hatásköréről, szervezeti és működési rendjéről” szóló jogszabálytervezetet, felhívva a figyelmet a 
kiépítendő rendszerrel kapcsolatos gyakorlati problémákra. Az Ügynökség véleményezte a régiót 
érintő egyéb jogszabály-tervezeteket is: 

• „Munkaanyag egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló 
hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról”; 

• „Tervezet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs 
rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 
módosítására”. 

 
Az Ügynökség 2009-ben a fentieken kívül a következő dokumentumok véleményezésében vett 
részt: 

• Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció beszámolója (2009. január); 
• Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató (2009. január); 
• Területi kohézióról szóló Zöld Könyvhöz kapcsolódó Magyar álláspont (2009. február); 
• 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009. április); 
• Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez (2009. 

október). 
 
A Budapesti agglomerációs területrendezési tervről szóló törvény felhatalmazása alapján 2008-
ban elindult a jogszabály és a budapesti agglomeráció lehatárolásának felülvizsgálata. A 
folyamathoz kapcsolódva a Tanács elnöke többször egyeztetett az érintettekkel (agglomerációs 
tanács, szaktárca), illetve 2009 nyarán felkérte az Ügynökséget az agglomeráció 
felülvizsgálatához kapcsolódó irányelvek kidolgozására, amelyet a Tanács elnöke levélben 
juttatott el a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére.  
 
Az Ügynökség előkészítette, befogadta és értékelte a Tanács Innovációs és Vállalkozásfejlesztési 
Bizottsága számára a KMOP 1.1.3/B Innovációs és technológiai parkok támogatása című 
pályázathoz kapcsolódó projektjavaslatokat, amelyhez a Tanács támogató nyilatkozatokat adott 
ki.  
Az Ügynökség tanácsi támogató nyilatkozatot készített elő a Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság „Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének 
javítása” című és a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége „V0 - 
Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítása” című projektjavaslatához. 
Az Ügynökség – a Tanács szakmai háttérszervezeteként – véleményezte az ipari park cím 
elnyerésére vonatkozó pályázatokat, és 3 projektgazda számára javasolta támogató nyilatkozat 
kiállítását (Budakalász Nagyközség Önkormányzat, Tököli Airport Zrt., FERIHEGY 
Környezetvédelmi és Innovációs Kft. - Üllő); egy megkeresés a beadási határidő után érkezett, 
így azt el kellett utasítani. 
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5. EGYÉB, ÜZLETI ALAPÚ TERVEZÉSI FELADATOK  
 
A Pro Régió Ügynökség (Ügynökség) 2009-től új szolgáltatásokkal bővítette szakmai 
tevékenységi körét: üzleti alapon vállalt tervezési, tanácsadási és képzési feladatokat. 
Természetesen, csak olyan témákban és területeken vállaltunk piaci alapú megbízásokat, amelyek 
nem összeférhetetlenek az Ügynökség közreműködő szervezeti státuszával. A 2009-es év 
folyamán az Ügynökség Programirodája az alábbi 4 témában vállalt tervezési feladatot: 

1. Őrbottyán beépítési javaslatok elkészítése. 
Az Ügynökség – a rendezési terv alapján – beépítési javaslatot készített az Őrbottyáni 
Művelődési otthon (volt Pálos kolostor) parkja területére, a Vasútállomás – Állomás utca – 
Rákóczi Ferenc út által határolt területre, illetve a Hősök tere és az Ady Endre utca mellett futó 
Sós-árok területére. Alvállalkozó bevonásával elkészítette a település belterületi csapadékvíz-
elvezetésének átfogó vizsgálatát és koncepcióját (a megvalósítás ütemezésének 
meghatározásával). 

2. Duna Stratégia – háttérelemzés elkészítése 
Az Európai Duna-stratégia kidolgozása részeként az Ügynökség „A Duna, a Közép-magyar-
országi régió meghatározó természeti adottsága” címmel a VÁTI Nonprofit Kft. 
alvállalkozójaként szakértői háttérelemzést készített. A háttéranyag elkészítése során felmérte a 
Duna szerepét a mértékadó stratégiai dokumentumokban, illetve részletes helyzetelemzés után 
azonosította a fejlesztést akadályozó konfliktus területeket, amiknek a feloldására előzetes 
javaslatokat fogalmazott meg. 

3. Közreműködés a Budakalászi ingatlanhasznosítási tanulmány elkészítésében 
Az Ügynökség elkészítette az alábbi munkarészeket a Budakalászi egykori kavicsbánya-tavak 
területére vonatkozó ingatlanhasznosítási tanulmányhoz: térségi elemzés, felmerült javaslatok 
térképi feldolgozása, stratégiai megalapozása. 

4. Munkahelyi egészség-megőrzési pályázatok kidolgozása 
Az Ügynökség három kis- és középvállalkozás számára készítette el a munkahelyi egészség-
megőrzési pályázatát, amelyet azok a TÁMOP-6.1.2 pályázati konstrukciójára nyújtottak be. A 
pályázatok alapját egy átfogó keret-stratégia adta, amely a konkrét pályázóhoz nem köthető, de az 
útmutató által előírt és elvárt projektelemeket, illetve a lehetséges alternatívákat tartalmazta. A 
Megrendelő által kért szakmai projekttartalmat erre építve dolgozta ki az Ügynökség. 
 
 
C) Nemzetközi kapcsolatok, illetve projektek 

 
Az Ügynökség ellátta a Régió (Tanács és Ügynökség) nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez és 
fenntartásához szükséges operatív feladatokat, beleértve a kiutazások előkészítését. Az 
Ügynökség munkatársai részt vettek és előadást tartottak több nemzetközi megbeszélésen, illetve 
az Ügynökség fenntartotta a kapcsolatot a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletével, 
illetve a Budapest Főváros Brüsszeli Képviseletével.  
A Tanács elnökének felkérésére az Ügynökség részt vett – az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által létrehozott – Transznacionális és interregionális programok Nemzeti 
Bizottsága munkájában. Véleményezte az Európai Területi Együttműködési Program (ETE) 
Közép-Európai és Délkelet-Európai transznacionális programjára beadott pályázatokat.  
 
Az Ügynökség elvégezte a METREX-tagságból (Nagyvárosi Régiók Európai Hálózata) fakadó 
feladatokat: elkészítette a szakmai tapasztalatok összefoglalóját, frissítette a régió bemutatkozó 
oldalát a METREX-honlapon.  
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Az Ügynökség részt vett egy képzési és mentorációs projekt előkészítésében, amelyet egy  
öttagú konzorcium tagjaként 2009 szeptemberében nyújtott be az ETE Szlovák- Magyar határon 
átnyúló programjára.  
 

 

D) Pályázatkezelési tevékenység 
 
 
1. STRUKTURÁLIS ALAPOK 2007-2013 - KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETI FELADATOK 

A Közép-Magyarországi Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek 
kijelöléséről szóló 16/2007 (V.11) MeHVM-ÖTM együttes rendelet kijelölte az Ügynökséget a 
Közép-Magyarországi Operatív Program lebonyolításában résztvevő, úgynevezett Közreműködő 
Szervezetnek (KSz). 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a 
Pro Régió Ügynökség – mint KSz – közötti, a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 
szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtását célzó kilenc évre szóló megállapodást kötött, 
melynek hatodik felülvizsgálatára 2009. közepén került sor.  
 
Az Ügynökség a KMOP alábbi intézkedéseinek (művelet) megvalósításában lát el feladatokat 
2007 és 2015 között: 
 

• a tudásalapú gazdasági innovációs és vállalkozásorientált fejlesztés prioritás helyi 
gazdaságfejlesztés művelet (1.5), 

•  a versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése prioritás a régión belüli közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése művelet (2.1), a közösségi közlekedés működési feltételeinek 
fejlesztése művelet (2.3), az alternatív, környezetkímélő közlekedési módok 
térnyerésének támogatása művelet (2.3), 

• a régió vonzerejének fenntartható fejlesztése prioritásán belül a turisztikai vonzerő 
fejlesztése művelet (3.1), a természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és 
revitalizációja művelet (3.2), a környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése művelet 
(3.3), 

• a városi és települési területek megújítása prioritásán belül az integrált, szociális típusú 
városrehabilitáció művelet (5.1), és a települési központok fejlesztése az identitást erősítő 
funkciók előtérbe helyezésével művelet (5.2;). 

 
� A Közreműködő Szervezet feladatköre 

 
A Közreműködő Szervezet feladatköre jelentős mértékben kibővült a 2004-2006-os KSz 
feladatokhoz képest (amely akkor lényegében a beérkezett pályázatok szakmai értékelésével 
zárult): 
 

• a pályázati kiírás tervezetének elkészítése a szaktárca bevonásával, az NFÜ koordinációja 
mellett és jóváhagyásra benyújtása az NFÜ-nek; 

• pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése a megfelelő célcsoport elérését 
biztosítva; 

• a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése; 
• a projekt javaslatok tartalmi értékelése; 
• a projekt kiválasztási folyamat szervezése; 
• támogatási szerződések megkötése az NFÜ által jóváhagyott támogatási szerződés minta 

alapján; 
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• biztosítéki szerződés megkötése nem szerződéses biztosítékok (pl. bankgarancia) 
elfogadása; 

• támogatási szerződések módosítása; 
• az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében 

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása; 
• projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon 

követése; 
• előleg utalványozása a lebonyolítási számláról; 
• előleg kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; 
• a kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; 
• a támogatás utalványozása a lebonyolítási számláról; 
• forráslehívás összeállítása és NFÜ-nek megküldése; 
• hitelesítési jelentés összeállítása és NFÜ-nek megküldése; 
• helyszíni ellenőrzés elvégzése; 
• szabálytalanságok kezelése; 
• a projektzáráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása; 
• a bíráló bizottság titkársági feladatainak ellátása; 
• fenntartási kötelezettségek ellenőrzése; 
• követeléskezelés. 

 
A KSz feladatait az uniós és hazai jogszabályok, valamint az NFÜ által kidolgozott Egységes 
Működési Kézikönyv előírásai alapján látja el. Elvégzett feladatait az NFÜ által működtetett 
internet alapú Egységes Monitoring és Irányítási Rendszerben (EMIR) dokumentálja. 

 
 
 

� Pályázati kiírások készítése 
 
A 2009-es év folyamán az Ügynökség 24 pályázati kiírást készített elő és ellátta az ehhez 
kapcsolódó feladatokat: az akcióterv alapján szövegezte a kiírástervezetet, különböző 
útmutatókat, adatlapokat, részt vett az előkészítést végző Projekt Előkészítő Munkacsoportok 
(PEMCS) ülésein, szakmai fórumokat szervezett a pályázati kiírások társadalmi egyeztetése 
során, feldolgozta a beérkezett véleményeket és közreműködött a pályázói kérdések 
megválaszolásában: 
 

• Az Ügynökség munkatársai 22 PEMCS ülésen vettek részt (résztvevők: NFÜ, ROP 
Irányító Hatóság, minisztériumok, szakértők, Közreműködő Szervezetek képviselői), ahol 
a pályázati kiírások főbb mérföldkövei, az általános alapelvek és pályázatokba beépítendő 
panelek, továbbá a régióspecifikus szempontok kerültek megvitatásra és elfogadtatásra. 

 
• A társadalmi egyeztetések során 5 szakmai fórumot szerveztünk (részletes felsorolás a 

kommunikációs fejezetben). A szakmai fórumon lehetőség nyílt arra, hogy az érintettek 
személyesen is megosszák a pályázati kiírás tervezetével kapcsolatos véleményeiket, 
feltehették kérdéseiket, melyek megválaszolásra kerültek. 

 
• A társadalmi egyeztetések során beérkezett véleményeket (121 db) a kiírások elkészítése 

során megvizsgáltuk, és a Regionális Operatív Program Irányító Hatóságával (IH) 
konzultálva a pályázati dokumentáció elkészítésénél figyelembe vettük. 

 
• A pályázati kiírásokkal kapcsolatban összesen 2697 pályázói kérdést tettek fel a 

potenciális pályázók, melyek megválaszolásra kerültek. 
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� Akciótervben nevesített Kiemelt projektek fejlesztése, értékelése és megvalósítása 
 
A Közreműködő Szervezetünk tanácsadás formájában folyamatos szakmai segítséget nyújtott és 
nyújt a kiemelt projektek projektfejlesztéséhez. 
 
A jelenleg is folyó projektfejlesztések során az alábbi feladatokat láttuk, illetve látjuk el: 
 

• A kedvezményezettel történő folyamatos kapcsolattartás 
• Aktív részvétel a projektfejlesztés munkájában, előremutató gyakorlati tanácsok a fejlesztés 

különböző lépéseihez kapcsolódóan 
• A projektfejlesztési szakasz útvonaltervének, a kijelölt mérföldköveknek a 

minőségbiztosítása és jóváhagyása, azaz 
o a projekt aktuális állapotának áttekintése 
o a szükséges projektfejlesztési lépések ütemezése 
o mérföldkövek kijelölése, ezek igazoló dokumentumainak meghatározása 
o az egyes feladatokhoz rendelt határidők és felelősök meghatározása 

• A projektfejlesztés értékelése:  
o az egyes mérföldkövek megtételének ellenőrzése 
o a mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó dokumentáció tartalmi ellenőrzése, értékelése 

és jóváhagyása. 
 
A 2007. november és 2009. szeptember közötti időszakban a kormány által AT nevesített kiemelt 
projektek kidolgozott dokumentációit hasonlóan a pályázati kiírás formájában jelentkező 
projektekhez, Bíráló Bizottságok értékelték és tettek javaslatot a végső döntésre. 
A végső döntés után a KSZ a projektek megvalósítását felügyelte az alábbiak szerint: 
 
A KMOP-2007-3.1.1/E A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása című kiemelt 
projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 4 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Támogatási szerződés-módosítások száma: 2 db 
• Változás bejelentések száma: 22 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 5 db 
• Ellenőrzött kifizetési kérelmek, előlegigénylések száma: 14 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 12 db 

 
A KMOP-2007-2.1.1/A A Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése című kiemelt 
projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 21 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 10 db 
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 52 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 8 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 22 db 

 
A KMOP-2007-2.3.1/A A közösségi közlekedés versenyképességének javítása című komponens 
Tervezési Felhívás és Útmutató előírásainak megfelelően, a Kormány által 2007-ben nevesített 
projektjavaslatok közül 1 db érkezett be az Ügynökséghez értékelésre 2009-ben. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Támogatási szerződés-kötések száma: 2 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 1 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 1 db 
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A KMOP-2007-3.3.1/C Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése 
című kiemelt projektek komponens keretében befogadott projektjavaslatok száma: 5 db. A 2009-
ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 5 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma:3 db 
• Változás bejelentések száma: 16 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 6 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 10 db 

 
A KMOP-2007-5.2.2/A Budapesti integrált városfejlesztési program – kiemelt projektek 
komponense keretében befogadott projektjavaslatok száma: 3 db. 
A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt projektjavaslatok száma: 3 db 
• Támogatott projektek száma: 3 db 
• Megkötött Támogatási Szerződések száma: 3 db 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 1 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 10 db 
• Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db 
• Lekötött keretösszeg: 6 211 454 555 Ft 
• Jóváhagyott kifizetési igénylések száma: 6 db 
• Jóváhagyott előlegkérelmek száma: 1 db 

 
A KSz rendszeres kétheti beszámolókat készített elektronikusan a kiemelt projektek 
előrehaladásáról az NFÜ, ROP IH számára. 
 
� Pályázatok kezelése KMOP 
 
A KMOP-2007-1.5.3/A Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, 
bővítése, fejlesztése című pályázati kiírás 2008. január 18-án zárult. A pályázati kiírásra 
beérkezett pályázatok száma: 8 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 5 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 3 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 5 db 
• Elfogadott szerződésmódosítás: 2 db 

 
A KMOP-2007-1.5.3/D Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás- fejlesztése  című 
pályázati kiírás 2008. január 18-án zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 15 
db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 9 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 5 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 12 db 
• Elfogadott szerződésmódosítás: 5 db 
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A KMOP-2008-1.5.3/A Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-
fejlesztése (Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése) 
című pályázati kiírás 2008. szeptember 15-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok 
száma: 10 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 5 db 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 6 db 
• Lekötött támogatás: 1 386 437 741 Ft 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 3 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 5 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 3 db 

 
A KMOP-2008-1.5.3/D Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-
fejlesztése (Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás-fejlesztése) című pályázati 
kiírás 2008. szeptember 15-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db. A 
2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 3 db 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 3 db 
• Lekötött támogatás: 1 377 000 000 Ft 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 2 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 3 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 2 db 

 
A KMOP-2009-1.5.3/A Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - 
inkubátorházak támogatása című pályázati kiírás első szakasza 2009. november 11-én zárult. A 
pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a 
következők: 

• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 4 db 
 
A KMOP-2009-1.5.3/D Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari 
parkok, iparterületek támogatása című pályázati kiírás első szakasza 2009. november 11-én 
zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 4 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 4 db 
 

A KMOP-2008-1.5.2 Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, 
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése című pályázati kiírás első szakasza 2008. augusztus 
29-én, második szakasza 2008. október 31-én zárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok 
száma: 38 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 2 db 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 21 db 
• Lekötött támogatás: 663 032 062 Ft 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 4 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 8 db  
• Elfogadott változás bejelentés: 38 db 

 
A KMOP-2008-1.5.3/C Telephelyfejlesztés című pályázati kiírás 2009. június 30-án lezárult. A 
pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 114 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a 
következők: 

• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 49 db 
• Szakmailag értékelt pályázat: 78 db 
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• Megkötött Támogatási Szerződés: 43 db 
• Lekötött támogatás: 1 823 782 250 Ft 
• Támogatott pályázatok száma: 57 db 
• Lekötött keretösszeg: 2 795 321 762 Ft 

 
A KMOP-2007-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése című pályázati kiírás 2007. november 17-én 
lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 70 db 

• Megkötött Támogatási Szerződés: 12 db 
• Lekötött keretösszeg: 3 597 747 284 Ft 

A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 14 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 12 db  
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 36 db 

 
A KMOP-2008-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése című pályázati kiírás 2008. szeptember 5-én 
lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 53 db.  

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 45 db 
• Támogatott pályázatok száma: 16 db 
• Lekötött keretösszeg: 1 920 331 762 Ft 

A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 16 db 
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 13 db 
 

A KMOP-2009-2.1.1/B Belterületi utak fejlesztése című pályázati kiírás 2009. szeptember 7-én 
lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 31 db 
• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 18 db 
• Támogatott pályázatok száma (az 1. kör után): 10 db 
• Lekötött keretösszeg (az 1. kör után): 1 340 520 355 Ft 

 
A KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati kiírás 2007. november 
17-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 35 db 

• Megkötött Támogatási Szerződés: 16 db 
• Lekötött keretösszeg: 2 152 679 369 Ft 

A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 12 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 15 db  
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 25 db 

 
A KMOP-2009-2.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati kiírás 2009. július 8-án 
lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 33 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 27 db 
• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 9 db 
• Támogatott pályázatok száma: 25 db 
• Lekötött keretösszeg: 2 116 045 316 Ft 
• Megkötött Támogatási Szerződés: 1 db 
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A 2008. május 5-én zárult KMOP-2007-2.3.1/B A közösségi közlekedés előnyben részesítése 
című pályázati kiírás keretében támogatásban részesült pályázatokkal kapcsolatban 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 1 db 
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 2 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 1db 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 1 db 

A Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek közül egy esetben állt el a kedvezményezett a 
Szerződéstől. 
 
A 2008. április 11-én zárult KMOP-2007-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése című 
pályázati kiírás keretében támogatásban részesült pályázatokkal kapcsolatban 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 2 db 
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 10 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 5 db 
• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 2 db 

 
A KMOP-2008-2.3.1/B A közösségi közlekedés előnyben részesítése című pályázati kiírás 2009. 
február 27-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 12 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 12 db 
• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 5 db 
• Támogatott pályázatok száma: 10 db 
• Lekötött keretösszeg: 1 265 036 363 Ft 
• Megkötött támogatási szerződések száma: 8 db 
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 2 db 

 
A KMOP-2008-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése című pályázati kiírás 2009. január 
14-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 23 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 22 db 
• Lefolytatott előzetes helyszíni szemle: 9 db 
• Támogatott pályázatok száma: 10 db 
• Lekötött keretösszeg: 898 434 610 Ft 
• Megkötött támogatási szerződések száma: 5 db 
• Elfogadott Támogatási szerződés-módosítás, változás bejelentés: 2 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 1 db 

 
A KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása című 
pályázati kiírás 2008. március 3-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 42 
db. 2009-ben 2db pályázat került lezárásra. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a 
következők: 

• Ismételt szakmai értékelés: 1 db 
• Megkötött támogatási szerződések száma: 11 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 6 db 
• Változás bejelentések száma: 24 db 
• Biztosítékadáshoz szükséges megkötött szerződések száma: 2 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 6 db 
• Ellenőrzött kifizetési kérelmek, előlegigénylések száma: 15 db 
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• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 17db 
 
A KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A turisztikai fogadóképesség javítása című pályázati kiírás 2008. 
május 12-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 35 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmai értékelés: 1 db 
• Megkötött támogatási szerződések száma: 6 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 1 db 
• Változás bejelentések száma: 12 db 
• Biztosítékadáshoz szükséges megkötött szerződések száma: 2 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 1 db 
• Ellenőrzött kifizetési kérelmek, előlegigénylések száma: 2 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 4 db 

 
A KMOP-2008-3.1.2/C Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása című 
pályázati kiírás 2009. december 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 
2db. 
 
A KMOP-2009-3.1.1/A/B/C Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés című 
pályázati kiírás 2009. október 22-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 31 
db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Formailag értékelt pályázatok száma: 30 db 
 

A KMOP-2009-3.1.2/A Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése című pályázati kiírás 2009. 
november 10-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 15 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Formailag értékelt pályázatok száma: 9 db 
 
A KMOP-2007-3.2.1/A Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását 
szolgáló beruházások című pályázati kiírás 2008. április 11-én lezárult. A pályázati kiírásra 
beérkezett pályázatok száma: 9 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 6 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 6 db 
• Változás bejelentések száma: 25 db 
• Biztosítékadáshoz szükséges megkötött szerződések száma: 2 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 3 db 
• Ellenőrzött kifizetési kérelmek, előlegigénylések száma: 11 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 5 db 

 
A KMOP-2007-3.2.1/B Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és 
helyreállítása című pályázati kiírás 2008. április 11-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett 
pályázatok száma: 8 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 3 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 2 db 
• Változás bejelentések száma: 7 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 3 db 
• Ellenőrzött kifizetési kérelmek, előlegigénylések száma: 3 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 3 db 
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A KMOP-2007-3.2.3 Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése című pályázati kiírás 2008. 
március 28-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 8 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 1 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 2 db 
• Változás bejelentések száma: 8 db 
• Biztosítékadáshoz szükséges megkötött szerződések száma: 1 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 1 db 
• Ellenőrzött kifizetési kérelmek, előlegigénylések száma: 7 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 2 db 

 
A KMOP-2009-3.2.1/A Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását 
szolgáló beruházások című pályázati kiírás 2009. október 19-én lezárult. A pályázati kiírásra 
beérkezett pályázatok száma: 10 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 9 db 
 
A KMOP-2009-3.2.1/B Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és 
helyreállítása című pályázati kiírás 2009. október 5-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett 
pályázatok száma: 11 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 8 db 
 
A KMOP-2009-3.2.1/C Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatását mérséklő 
beruházások című pályázati kiírás 2009. november 16-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett 
pályázatok száma: 2 db.  

 
A KMOP-2009-3.2.3 Erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című 
pályázati kiírás 2009. szeptember 21-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok 
száma: 5 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 4 db 
• Támogatott pályázatok száma: 3 db 
• Lekötött keretösszeg: 224 181 897 Ft 

 
A KMOP-2009-3.3.1/A 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése című pályázati kiírás 2009. 
szeptember 15-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 6 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 2 db 
• Támogatott pályázatok száma: 2 db 
• Lekötött keretösszeg: 781 739 353 Ft 

 
A KMOP-2007-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz elvezetése, gyűjtése című pályázati kiírás 2008. 
május 16-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 31 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 19 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 4 db 
• Változás bejelentések száma: 63 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 11 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 19 db 

 
A KMOP-2007-3.3.2 Települési hulladék lerakók rekultivációja című pályázati kiírás 2008. 
április 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 3 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 
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• Támogatási szerződés-módosítások száma: 4 db 
• Változás bejelentések száma: 8 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 2 db 
 

A KMOP-2007-3.3.3 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázati kiírás 
2008. április 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma: 16 db. A 2009-ben 
elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 4 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 2 db 
• Változás bejelentések száma: 11 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 2 db 
• Lefolytatott helyszíni ellenőrzések száma: 4 db 

 
A KMOP-2008-3.3.4/A/B Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázati kiírás 2009. április 
10-én lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok száma az „A” komponens esetében 17 
db, a „B”komponens esetében 13 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: az „A” komponens esetében 10 db, a „B” 
komponens esetében 9 db 

• Támogatott pályázatok száma: az „A” komponens esetében 5 db, a „B” komponens 
esetében: 5 db 

• Lekötött keretösszeg: az „A” komponens esetében 128 809 687 Ft, a „B” komponens 
esetében 171 190 313 Ft (összesen: 300 000 000 Ft) 

 
A KMOP-2007-3.3.4/C Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban e-
környezetvédelem) című pályázati kiírás 2008. szeptember 30-án lezárult. A pályázati kiírásra 
beérkezett pályázatok száma: 10 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött támogatási szerződések száma: 9 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma:1 db 
• Változás bejelentések száma: 12 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 2 db 

 
A KMOP-2007-5.1.1/B Integrált szociális városrehabilitáció – kiemelt projektek komponense 
keretében befogadott projektjavaslatok száma: 1 db. 
A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzése: 2 db 
• Lefolytatott helyszíni szemle: 2 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 3 db 
• Elfogadott szerződésmódosítás: 1 db 
• Lekötött keretösszeg: 1 911 833 000 Ft 
• Jóváhagyott kifizetési igénylések száma: 7 db 
• Jóváhagyott előlegkérelmek száma: 1 db 

 
A KMOP-2007-5.1.1/C-2f Integrált szociális városrehabilitáció – Ipari technológiával épült 
lakótelepek rehabilitációja című kétfordulós pályázati kiírás második fordulójára beérkezett 
pályázatok száma összesen: 4 db. A projektek megvalósítása konzorciumokban történik, számos 
konzorciumi partner részvételével. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Projektfejlesztési tanácsadás: 4 db 
• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 4 db 
• Támogatott pályázatok száma: 4 db 
• Megkötött Támogatási Szerződések száma: 4 db 
• Lekötött keretösszeg: 2 728 096 904 Ft 
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• Jóváhagyott előlegkérelmek száma: 2 db 
• Elfogadott változás bejelentés: 5 db 

 
A KMOP-2007-5.2.1/A Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei 
fejlesztések című pályázati kiírás 2008. május 13-án zárult le. A kiírásra beérkezett pályázatok 
száma: 50 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Megkötött Támogatási Szerződések száma: 20 db 
• Lezárt pályázati projektek száma: 1 db 
• Támogatási szerződés-módosítások száma: 2 db 
• Változás bejelentések száma: 49 db 
• Projekt előrehaladási jelentések száma: 7 db 
• Lefolytatott helyszíni szemlék száma: 17 db 
• Jóváhagyott kifizetési igénylések száma: 20 db 
• Jóváhagyott előlegkérelmek száma: 9 db 

 
A KMOP-2009-5.2.1/A Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei 
fejlesztések című pályázati kiírás 2009. szeptember 30-án lezárult. A pályázati kiírásra beérkezett 
pályázatok száma: 42 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Szakmailag értékelt pályázatok száma: 39 db 
• Támogatott pályázatok száma: 21 db 
• Tartaléklistára javasolt pályázat száma: 10 db (jóváhagyása 2010-ben megtörtént) 
• Lekötött keretösszeg: 1 567 316 566 Ft 

 
A KMOP-2007-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest Megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című kétfordulós pályázati kiírás 2009. 
szeptemberben lezárult. A kiírásra beérkezett pályázatok száma: 24 db. A 2009-ben elvégzett 
munkafolyamatok a következők: 

• Támogatott pályázatok száma (az 1. forduló után): 16 db 
• Projektfejlesztésen részt vett pályázatok száma: 16 db 
• Támogatott pályázatok száma (a 2. forduló után): 16 db 
• Lekötött keretösszeg (a 2. forduló után): 12 001 009 415 Ft 
• Megkötött Támogatási Szerződések száma: 1db 

 
A KMOP-2007-5.2.2/B Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi 
központok fejlesztése című kétfordulós pályázati kiírás 2009. szeptemberben lezárult. A kiírásra 
beérkezett pályázatok száma: 16 db. A 2009-ben elvégzett munkafolyamatok a következők: 

• Támogatott pályázatok száma (az 1. forduló után): 8 db 
• Projektfejlesztésen részt vett pályázatok száma: 8 db 
• Támogatott pályázatok száma (a 2. forduló után): 8 db 
• Lekötött keretösszeg (a 2. forduló után): 6 738 069 885 Ft 

 
A KMOP-2009-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest Megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében és a KMOP-2009-5.2.2/B Budapesti 
integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése című kétfordulós 
pályázati kiírások meghirdetésre kerültek 2009. szeptember 18-án. A pályázatok benyújtási 
határideje 2010. január 5. 
 
A Közreműködő Szervezet által kezelt prioritások esetében 2009-ben 109 db előleg kifizetési 
kérelem érkezett, amelyek alapján 3 674 085 734 Ft értékben történt kifizetés. Az év során 273 db 
számla alapú kifizetési kérelem érkezett a szervezethez, amely alapján összesen 17 054 998 770 
Ft kifizetés történt. 
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� Munkatervek, hitelesítési jelentések összeállítása 
 
Elkészítettük a Közreműködő Szervezet 2009. évre vonatkozó munkatervét a KSZ várható 
tevékenységéről. Az Irányító Hatóság által kiadott formanyomtatványban szerepelnek az adott 
időszakra tervezett pályázati kiírások, formai és szakmai értékelések, támogatási 
szerződéskötések, projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek és helyszíni ellenőrzések 
tervszámai. A fenti dokumentumot az IH ellenőrzést követően elfogadta. 
 
Az Ügynökség köteles minden hónap 10. napjáig az előző hónap ellenőrzési tevékenységéről 
hitelesítési jelentést kiállítani. Az elkészített hitelesítési jelentésekben szerepelnek a KSz-re 
vonatkozó törzsadatok, kifizetésekhez kapcsolódó információk, kiemelt projektek Támogatási 
szerződéskötésére, illetve szerződés módosításaira vonatkozó adatok, valamint az elvégzett 
ellenőrzések és annak eredményei. 
 
� EMIR-hez kapcsolódó feladatok  
 
Az Ügynökség feladata, hogy a pályázatok egységes nyilvántartására és kezelésére szolgáló 
Egységes Monitoring Információs Rendszert (a továbbiakban: EMIR) használja, valamint hogy 
két fő EMIR szakreferenst nevezzen ki az EMIR-hez kapcsolódó feladatok koordinálására 
(pályázati kiírások különböző modulokhoz kapcsolódó paraméterezése, indikátorok, horizontális 
szempontok EMIR-ben történő paraméterezése, felmerült EMIR problémák kezelése, 
kapcsolattartás EMIR ügyekben az NFÜ Informatikai és Tájékoztatási Főosztályával és a 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a WELT 2000 Kft-
vel). Az EMIR használatához jogosultság szükséges, mely modulonként elméleti és gyakorlati 
oktatást követő vizsgához kötött. 2009-ben 39 munkatárs vett részt különböző EMIR 
modulokhoz kapcsolódó képzéseken, mintegy 42 alkalommal. 
Az Ügynökség részt vett az egyes EMIR modulok, továbbá az EMIR alapú, illetve az azokat 
kiszolgáló fejlesztéséhez (pl. elektronikus HelpDesk, Belső Információs Rendszer) szükséges 
tesztelésben, illetve az ezeket előkészítő tesztelési oktatásokon. A kiírt pályázatok paraméterezése 
során a projekt-adatlapok kitöltő programjait a KSz munkatársai tesztelték. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, valamint a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által 
megtartott workshopokon az EMIR szakreferensek havi rendszerességgel részt vettek. Egy fő 
EMIR szakreferens részt vett a 2009. február 19-20-án Szirákon megtartott 2 napos EMIR 
konferencián, valamint a „Tudatossági képzés a pályáztatási folyamat résztvevőinek” c. képzésen. 
 
� Szabálytalansági eljárások 
 
A 2007-2013. programozási időszakban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint Irányító 
Hatóság és a lebonyolításban résztvevő Közreműködő Szervezetek kötelesek mindent megtenni a 
támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében, hogy az Európai Unió, 
illetve a Magyar Köztársaság pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne sérüljön, ne 
sérülhessen. A szabálytalanságok kezelésének célja a támogatások felhasználásának bármely 
szakaszában a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban, valamint a támogatási szerződésekben 
lefektetett elvek és előírások sérelmének megelőzése, megakadályozása, illetve sérelem 
bekövetkezése esetén az eredeti állapot helyreállítása, a hibák, hiányosságok korrigálása, a 
szükséges intézkedések foganatosítása és esetleges szankciók alkalmazása. 
2009. évben 30 darab pályázattal kapcsolatban érkezett szabálytalansági gyanú. 2 esetben 
szabálytalansági eljárás megindítása nélkül megállapításra került, hogy nem történt 
szabálytalanság. 28 esetben szabálytalansági eljárás indult: melyből 17 esetben megállapításra 
került, hogy szabálytalanság nem történt, 11 esetben szabálytalanságot állapított meg a Bizottság 
mely szankcionálást vont maga után. 



 

52 

 
 
2. REGIONÁLIS HAZAI PÁLYÁZATOK 
 
2001. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források 
 
TÜKÖRRÉGIÓS PROGRAM 
 
A Pro Régió Ügynökség (Ügynökség) előkészítő munkáját követően a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) a 2009. évben a Tükörrégiós Program kapcsán 1 db 
pályázat esetében járult hozzá jelzálogjog törléséhez. 
 
Az Ügynökség előkészítette a Tanács Elnöke számára 1 db pályázattal kapcsolatban a jelzálogjog 
törléséhez és az azonnali beszedési megbízás visszavonását, amihez saját hatáskörben járult 
hozzá. 

 
2004. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források 
 
DECENTRALIZÁLT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI CÉLELŐIRÁNYZAT (KÖVICE) 
 
A Tanács az Ügynökség előkészítő munkáját követően a 2009. évben a KÖVICE program 4 db 
pályázatával kapcsolatosan döntött a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásáról. 
 

2005. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források 
 

TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT (TRFC) 
 
Az Ügynökség előkészítő munkáját követően a Tanács a TRFC Decentralizált szakmai fejlesztési 
programok – Idegenforgalmi fejlesztések esetében 1 db pályázattal kapcsolatban a támogatással 
beszerzett eszközök használatba adását engedélyezte. 

 
CÉLTÁMOGATÁS 

 
Az Ügynökség előkészítette a Tanács Elnöke számára 2 db pályázattal kapcsolatban a 
közbeszerzés miatti költségcsökkenés következtében fel nem használt maradványösszegek 
lemondásáról szóló módosítást. 
 
2006. évi decentralizált területfejlesztési programokból származó források 
 
CÉLTÁMOGATÁS 
 

Az Ügynökség előkészítő munkáját követően a Tanács Elnöke 3 db pályázattal kapcsolatban 
közbeszerzés utáni költségcsökkenés miatti fel nem használt maradványösszegről történő 
lemondást hagyott jóvá. 
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2007. évi helyi önkormányzatok támogatásai 
 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI  
 
� Vis maior  
 
Az Ügynökség 1 esetben készített elő a Tanács Elnöke számára határidő módosítás 
engedélyezéséről szóló döntést. 
 
 
2008. évi helyi önkormányzatok támogatásai 
 
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI  
 
� Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 

támogatása (TEUT) 

 
Az Ügynökség 243 esetben készített elő döntést a Tanács számára TEUT pályázatokkal 
kapcsolatban. Ezen belül 88 db esetén műszaki tartalom; 1 db esetén műszaki tartalom módosítás 
és lemondás; 22 db esetén műszaki tartalom és befejezési határidő módosítás; 4 db esetében 
költségátcsoportosítás és lemondás; 4 db esetében lemondás; 11 db esetében helyszíni 
ellenőrzésen feltárt hiányosságok szankcionálása került jóváhagyásra. 1db esetében támogatási 
összeg visszavonás utáni módosítására; 112 db esetében pedig határidőn túl történő finanszírozás 
engedélyezéséről született döntés. 
 
A Tanács Elnöke 173 alkalommal hozott döntést saját hatáskörben, melyeket az Ügynökség 
készített elő számára. Az Elnöki döntésekről a Tanács Elnöke a Tanácsnak utólag beszámolt. 
Ezen belül 111 db pályázat befejezési határidő módosításáról, 42 db pályázat műszaki tartalom 
módosításáról, 3 db szakaszhatár módosításról hozott döntést. 8 db pályázat esetében a kezdési 
határidő betartása alóli felmentésről döntött, 1-1 esetben pedig ÁFA átcsoportosításról, ÁFA 
átcsoportosításról és lemondásról, saját forrás és támogatás összegének módosításáról, kezdési 
határidő módosításáról, befejezési határidő és kivitelező módosításáról, valamint átdolgozásról 
döntött a Tanács Elnöke. 
  
A pénzügyi elszámolások beadása 2008 őszén megkezdődött. Az elszámolások beadását a 
pályázók előre egyeztetett időpontban tehették meg a Pro Régió Ügynökségen. Az elszámolások 
átvételét követően formai és szakmai ellenőrzés történt, illetve szükség esetén hiánypótlásra 
került sor. 
 
Az Ügynökség 2009. január 1. és 2009. december 31. között 1 db részelszámolást adott át a 
Kincstár részére utalványozásra. Végelszámolás 268 db volt, így az Ügynökség az összes 
Támogatási szerződéshez tartozó végelszámolást átadta a Kincstár részére, 2.653.481.264 Ft 
értékben. 
A beérkezett elszámolások nagy része nem volt megfelelő, így ezek esetében hiánypótlásra kellett 
felszólítani a kedvezményezetteket. A hiányosságok jelentős része a kitöltendő 
formanyomtatványok elkészítése, illetve a beruházás műszaki tartalmának leigazolása kapcsán 
merült fel.  
 
A beruházások közbeszerzési eljárásainak dokumentumait a kedvezményezettek csak kis 
arányban küldik meg a Pro Régió Ügynökség részére, mivel azok ellenőrzését a Kincstár végzi. 
Így a lefolytatott, folyamatban lévő eljárások számáról és azok lefolytatásának időtartamáról 
nincs információnk.   
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2009. évben 213 db Támogatási szerződés megkötésére került sor. Támogatási szerződés 1. sz. 
módosítására 199 db, Támogatási szerződés 2. sz. módosítására 40 esetben került sor, 3. sz. 
módosítására 10 esetben került sor, 4. sz. módosítására pedig 1 esetben került sor. 
 
� Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE)  

 
A Tanács az Ügynökség előkészítő munkáját követően 20 esetben döntött HÖF CÉDE 
pályázatokkal kapcsolatban. Ezen belül 11 db esetén műszaki tartalom módosítást; 6 db esetében 
költségátcsoportosítást;  1-1 esetén pedig költségátcsoportosítást és lemondást, 
költségátcsoportosítást és határidő módosítást, valamint névváltozást hagyott jóvá a Tanács. 
 
A Tanács Elnöke 48 alkalommal hozott döntést saját hatáskörben, melyeket az Ügynökség 
készített elő számára. Az Elnöki döntésekről a Tanács Elnöke a Tanácsnak utólag beszámolt. 
Ezen belül 33 db pályázat befejezési határidő módosításáról; 6 db esetében költségtételek közötti 
átcsoportosításról hozott döntést. 1-1 esetben ÁFA átcsoportosításról, átdolgozásról, 1. sz. 
melléklet módosításról, 1. sz. melléklet módosításról és befejezési határidő módosításról, 
lemondásról, költségátcsoportosításról és befejezési határidő módosításról, adminisztrációs hiba 
miatti módosításról, megvalósítási hely változásról, valamint kifizetés engedélyezéséről döntött a 
Tanács Elnöke. 
 
2009. évben 42 db Támogatási szerződés megkötésére került sor. 35 db Támogatási szerződés 1. 
sz. módosítást, 18 db Támogatási szerződés 2. sz. módosítást és 8 db Támogatási szerződés 3. sz. 
módosítást kötött meg a Tanács. 
 
Az Ügynökség az összes Támogatási szerződéshez tartozó végelszámolást átadta a Kincstár 
részére. Az Ügynökség 2009-ben 17 db részelszámolást és 84 db végelszámolást adott át a 
Kincstárnak összesen 474.928.395 Ft értékben. 
A beérkezett elszámolások nagy része nem volt megfelelő, így ezek esetében hiánypótlásra kellett 
felszólítani a kedvezményezetteket. A hiányosságok jelentős része a kitöltendő 
formanyomtatványok elkészítése, illetve a beruházás műszaki tartalmának leigazolása kapcsán 
merült fel. 
 
� Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 

(HÖF TEKI) 

 
A Tanács az Ügynökség előkészítő munkáját követően 1 esetben döntött a HÖF TEKI 
pályázatokkal kapcsolatosan, 1 db műszaki tartalom módosításról. 
 
A Tanács Elnöke 4 alkalommal hozott döntést saját hatáskörben, melyeket az Ügynökség 
készített elő számára. Az Elnöki döntésekről a Tanács Elnöke a Tanácsnak utólag beszámolt.  
Mind a négy esetben befejezési határidő módosításról hozott döntést a Tanács Elnöke.  
 
2009. évben 5 db Támogatási szerződés megkötésére került sor. 5 db Támogatási szerződés 1. sz. 
módosítást, 2 db Támogatási szerződés 2. sz. módosítást és 1 db Támogatási szerződés 3. sz. 
módosítást kötött meg a Tanács. 
 
A Tanács az összes Támogatási szerződéshez tartozó végelszámolást átadta a Kincstár részére. 
Az Ügynökség 2009-ben 15 db végelszámolást adott át a Kincstárnak összesen 22.409.146 Ft 
értékben. 
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A beérkezett elszámolások nagy része nem volt megfelelő, így ezek esetében hiánypótlásra kellett 
felszólítani a kedvezményezetteket. A hiányosságok jelentős része a kitöltendő 
formanyomtatványok elkészítése, illetve a beruházás műszaki tartalmának leigazolása kapcsán 
merült fel.  
 
� Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 

 
A Tanács az Ügynökség előkészítő munkáját követően 12 esetben döntött a TRFC pályázatokkal 
kapcsolatosan. Ebből 7 esetben műszaki tartalom módosításról, 4 esetben lemondásról, 1 esetben 
pedig műszaki tartalom és határidő módosításról született döntés. 
 
A Tanács Elnöke 10 alkalommal hozott döntést saját hatáskörben, melyeket az Ügynökség 
készített elő számára. Az Elnöki döntésekről a Tanács Elnöke a Tanácsnak utólag beszámolt.   
Ebből 4 esetben befejezési határidő módosításról, 3 esetben költségátcsoportosításról, 2 esetben 
támogatási szerződés megkötésének határidő módosításáról hozott döntést a Tanács Elnöke.  
 

2009. évben 51 db Támogatási szerződés megkötésére került sor. 11 db Támogatási szerződés 1. 
sz. módosítást és 2 db Támogatási szerződés 2. sz. módosítást kötött meg a Tanács. 
 

A pályázatok elszámolását a Kincstárhoz kellett benyújtani, akik a támogatások kifizetését is 
elvégezték. 

 
� Vis maior  
 
1 esetben hozott támogatási döntést a Tanács, melyet az Ügynökség készített elő. A Tanács 
Elnöke 16 esetben hozott elnöki döntést, mely a 2008. évi vis maior pályázatokat érintette. 
 

2009. évi előirányzatokból származó források 
 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
 
� Települési önkormányzati belterületi közutak burkolat felújításának, 

korszerűsítésének támogatása (TEUT) 

 

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az egyes 
2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. 
évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) sz. 
Korm. Rendeletben foglaltak alapján a Tanács döntési hatáskörébe utalt 4.030,4 millió Ft terhére 
pályázati felhívást jelentetett meg 2009. május elején Települési önkormányzati belterületi 
közutak burkolat felújításának, korszerűsítésének (TEUT) támogatása címmel. Az 
önkormányzatok 2009. június 2-ig nyújthatták be pályázataikat. A Fővárosi Önkormányzat által 
benyújtott pályázatoknál 200 millió Ft, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott 
pályázatoknál 50 millió Ft lehetett a maximálisan adható támogatás mértéke. 
A pályázatokról a Tanács 2009. augusztus 7-i ülésén hozott döntést. 
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A Tanács az első körben meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra 2009. 
augusztus 7-i ülésén a rendelkezésre álló keretét kiosztotta. 
 

Program 
Keretösszeg 

(Ft) 

Beérkezett 
pályázati 

darabszám 

Beérkezett 
támogatási 
igény (Ft) 

Nyertes 
pályázati 

darabszám 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

TEUT 
(Pest megye) 132* 1.371.566.049* 100 1.060.778.455 

TEUT 
(Főváros) 58 2.642.555.950 54 2.414.342.457 

TEUT 
(Kerületek) 

4.030.400.000 

76 698.946.607 60 555.279.088 

* ebből 20 db pályázat, 204.478.134 Ft támogatási igénnyel nem került befogadásra 
 
A 85/2009. (IV. 10.) sz. Korm. Rendelet 7. § (8) bekezdése értelmében: a Tanács hatáskörébe 
utalt TEUT fejlesztési célú támogatás tárgyévi keretéből megítélt, azonban még tárgyévben 
lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási 
összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatja. Erről a Tanács 
2009. december 11-én hozott döntést. Ez alapján 7 db fővárosi kerület 30.539.355 Ft és 2 db Pest 
megyei település 14.552.796 Ft támogatásban részesült. 
 
A Tanács több pályázatot részesített a támogatási igényéhez képest csökkentett támogatásban. Az 
igényelttől eltérő összegű támogatás esetén a pályázóknak lehetőségük volt az eredeti pályázat 
műszaki tartalmának átdolgozására, vagy a pályázat benyújtásakor meglévő fejlesztés 
összköltségének megtartásához a pályázó saját forrásának megemelésével.  
A Tanács Elnöke saját hatáskörben döntött, és 25 db átdolgozást hagyott jóvá. 
 
A Tanács döntése értelmében 2009. évben Budapesten több mint 80 km hosszú, Pest megyében 
pedig több mint 75 km hosszú szilárd burkolatú út felújítása válik lehetővé.  
 
A támogatási szerződések előkészítése megkezdődött a Kincstár által, de Támogatási szerződés 
megkötésére nem került még sor. 
 
Több esetben érkezett előlegigénylési, illetve határidő módosítási kérelem, melyeket a Tanács, 
illetve a Tanács Elnöke jóváhagyott. 5 db pályázat esetében a Tanács döntött az előlegigénylési 
kérelem jóváhagyásáról. 153 esetben a Tanács Elnöke saját hatáskörben hagyott jóvá 
előlegigénylést, illetve kezdési és befejezési határidő módosítást. 
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� Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)  

 
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az egyes 
2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. 
évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) sz. 
Korm. Rendeletben foglaltak alapján a Tanács döntési hatáskörébe utalt 698,1 millió Ft 
keretösszeg terhére, pályázati felhívást jelentetett meg Önkormányzati fejlesztések támogatására 
területi kötöttség nélkül (CÉDE) címmel. 
 
A Tanács az alábbi jogcímeket hirdette meg:  

• épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések: 

− tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és 
megszüntetése; 

− pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és 
önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű 
elhárítása; 

• a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező 
fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységek; 

 
A Tanács a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, 
kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységek jogcímre beadott pályázatok közül 
előnyben részesítette az alábbi tevékenységeket: 

• óvodai eszközbeszerzés; 
• óvodai infrastrukturális beruházás/felújítás; 
• óvodai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás; 
• általános iskolai eszközbeszerzés; 
• általános iskolai infrastrukturális beruházás/felújítás; 
• általános iskolai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás. 
 

A 2009. május elején meghirdetett pályázati felhívásokra az önkormányzatok 2009. június 2-ig 
nyújthatták be pályázataikat. A pályázatokról a Tanács 2009. augusztus 7-i ülésén hozott döntést.  
 

Program Keretösszeg (Ft) 
Beérkezett 
pályázati 

darabszám 

Beérkezett 
támogatási 
igény (Ft) 

Nyertes 
pályázati 

darabszám 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

CÉDE 698.100.000*  153* 1.994.447.643  49 698.100.000  

 * ebből 8 db pályázat, 80.141.129 Ft támogatási igénnyel nem került befogadásra 

 
A beérkezett 153 pályázat közül 49 pályázathoz – a régiós keret maradéktalan felosztása mellett – 
698.100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Tanács.  
 
A 85/2009. (IV. 10.) sz. Korm. Rendelet 7. § (8) bekezdése értelmében: a Tanács hatáskörébe 
utalt CÉDE fejlesztési célú támogatás tárgyévi keretéből megítélt, azonban még tárgyévben 
lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási 
összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatja. Erről a Tanács 
2009. december 11-én hozott döntést. Ez alapján 1 db település 672.750 Ft támogatásban 
részesült. 
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A Tanács több pályázatot részesített a támogatási igényéhez képest csökkentett támogatásban. Az 
igényelttől eltérő összegű támogatás esetén a pályázóknak lehetőségük volt az eredeti pályázat 
műszaki tartalmának átdolgozására, vagy a pályázat benyújtásakor meglévő fejlesztés 
összköltségének megtartásához a pályázó saját forrásának megemelésével.  
A Tanács Elnöke saját hatáskörben döntött, és 15 db átdolgozást hagyott jóvá. 
 
 

Pályázati célnak megfelelő fejlesztés besorolása: 
Nyertes 

pályázatok 
száma: 

Megítélt CÉDE támogatás 
összege (Ft) 

Pincék és természetes partfalak és földcsuszamlások 
megelőző jellegű veszélyelhárítása állami és 
önkormányzati tulajdon esetén 

2 35.000.000 

Óvodai eszközbeszerzés 5 63.082.502 

Óvodai infrastrukturális beruházás/felújítás 10 188.460.642 

Óvodai eszközbeszerzés és infrastrukturális 
beruházás/felújítás 

4 59.922.363 

Általános iskola eszközbeszerzés 5 32.135.550 

Általános iskola infrastrukturális beruházás/felújítás 11 171.721.483 

Általános iskola eszközbeszerzés és infrastrukturális 
beruházás/felújítás 

4 56.950.908 

Egyéb (orvosi, rendelő, játszótér felújítás) 8 90.826.552 

Összesen: 49 698.100.000 

 

A Tanács a pályázatok elbírálása során előnyben részesítette az európai uniós támogatásban 
részesülő fejlesztések hatását erősítő és kiegészítő fejlesztéseket, illetve a helyi önkormányzati 
feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztéseket. Ezáltal 5 db orvosi rendelő és 
gyógyintézet korszerűsítése; 1 db játszótér kialakítása; 41 db óvoda eszközbeszerzése; 32 db 
óvoda felújítása; 20 db általános iskola eszközbeszerzése; 15 db általános iskola felújítása; 1 db 
pince, illetve 1 db támfal megerősítése valósulhat meg. 
 
A támogatási szerződések előkészítése megkezdődött a Kincstár által, de Támogatási szerződés 
megkötésére nem került még sor.  
 
Több esetben érkezett előlegigénylési, illetve határidő módosítási kérelem, melyeket a Tanács, 
illetve a Tanács Elnöke jóváhagyott. 6 db pályázat esetében a Tanács döntött az előlegigénylési 
kérelem jóváhagyásáról. 29 esetben a Tanács Elnöke saját hatáskörben hagyott jóvá 
előlegigénylést, illetve kezdési és befejezési határidő módosítást. 
 
 
� Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos 

helyzetű térségekben, településeken (TEKI) 

 
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az egyes 
2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. 
évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) sz. 
Korm. Rendeletben foglaltak alapján a Tanács döntési hatáskörébe utalt 22,9 millió Ft terhére 
pályázati felhívást jelentetett meg 2009. május elején Területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI)  
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támogatása címmel. Az önkormányzatok 2009. június 2-ig nyújthatták be pályázataikat. A 
pályázatokról a Tanács 2009. augusztus 7-i ülésén hozott döntést. 

A rendelkezésre álló keret terhére az alábbi célok megvalósításához igényelhettek vissza nem 
térítendő támogatást a pályázó önkormányzatok:  

• helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése: 

− közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója; 

− önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és 
felújítása; 

− közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság 
és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás 
csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, 
polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, járda); 

− tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (különösen 
utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); 

• településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és 
tervek, területrendezési tervek, a közös egyszerűsített településszerkezeti tervek 
készítése, módosítása. 

 

Program 
Keretösszeg 

(Ft) 

Beérkezett 
pályázati 

darabszám 

Beérkezett 
támogatási 
igény (Ft) 

Nyertes 
pályázati 

darabszám 

Megítélt 
támogatás (Ft) 

TEKI 22.900.000  29 133.375.361  6 22.900.000  

 
29 db pályázat érkezett be összesen 133.375.361 Ft támogatási igénnyel. 6 db pályázat nyert, 3 db 
kistérség 6 db települése részesül támogatásban összesen 22,9 millió Ft értékben.  
A 6 db településen 299 db utcanév és tájékoztató tábla elhelyezése; 530 fm járda felújítása; 1 db 
településrendezési szabályzat elkészítése; 1 db térfigyelő rendszer kiépítése 8 db kamerával; 171 
db eszköz beszerzése a polgárőrség részére (póló, sapka, mellény, lámpa, autós matrica, rádió 
adó-vevő) valósulhat meg. 
 
A Tanács 2 pályázatot részesített a támogatási igényéhez képest csökkentett támogatásban. Az 
igényelttől eltérő összegű támogatás esetén a pályázónak lehetősége volt az eredeti pályázat 
műszaki tartalmának átdolgozására, vagy a pályázat benyújtásakor meglévő fejlesztés 
összköltségének megtartásához a pályázó saját forrásának megemelésével.  
A Tanács Elnöke döntött, 2 db átdolgozást hagyott jóvá. 
 
A támogatási szerződések előkészítése megkezdődött a Kincstár által, de Támogatási szerződés 
megkötésére nem került még sor.  
 
4 esetben érkezett előlegigénylési, illetve határidő módosítási kérelem, melyeket a Tanács Elnöke 
jóváhagyott.  
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� Vis maior 

A Tanács decentralizált vis maior kerete a 2009. évben 92,4 millió Ft. A Tanács az év során 14 
bejelentésről hozott támogató döntést, így kiosztotta a rendelkezésre álló keretet. 

 
1 önkormányzat igényének egy részét (6.001.514 Ft-ot) és 10 önkormányzat teljes igényét 
(54.516.374 Ft-ot) a Tanács a központi tartalékkeret terhére az Önkormányzati Minisztérium 
részére felterjesztette. 
 
6 esetben érkezett elnöki előleg igénylésére irányuló kérelem, melyet a Tanács Elnöke 
jóváhagyott. 
 
 
� Baross Gábor Program 

 
A Közép-magyarországi régió 2009. évi Baross Gábor Programjára 1.260 millió Ft forrás állt 
rendelkezésre.  
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Pro Régió Ügynökség előkészítő 
munkáját követően az alábbi pályázati konstrukciók kerültek 2009. szeptember 9-én 
meghirdetésre: 

• Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése – 504 m Ft erejéig;  
• Kutatás-fejlesztési projektek támogatása – 756 m Ft erejéig. 

 
INFRA 
 

• A beadott pályaművek száma: 60 db 
• A beadott projektjavaslatok átlagos projekt mérete: 60.062.533 Ft/db 
• A formai szempontból hibás pályaművek száma: 16 db 
• Az Regionális Bíráló Bizottság (RBB) által megvitatott 

projektjavaslatok száma: 
44 db 

• Az RBB által támogatásra javasolt projektek száma 16 db 
• A pályázók által igényelt támogatás teljes összege: 3.233.682.000 Ft 

 
K+F+I 
 

• A beadott pályaművek száma: 38 db 
• A beadott projektjavaslatok átlagos projekt mérete: 117.416.447 Ft/db 
• A formai szempontból hibás pályaművek száma: 17 db 
• Az RBB által megvitatott projektjavaslatok száma: 21 db 
• Az RBB által támogatásra javasolt projektek száma 6 db 
• A pályázók által igényelt támogatás teljes összege: 3.418.527 000 Ft 

 
 
Tekintettel a bírálatra került pályaművek minőségére, a Kutatás-fejlesztési projektek támogatása 
c. kiírás rendelkezésre álló 756.000.000 Ft-os keretéből 190.362.000 Ft-ot javasolt 
átcsoportosítani a Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése c. kiírás 504.000.000 Ft-os 
keretére, mely így 694.362.000 Ft lett. 
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Az Ügynökség előkészítő munkáját követően a Tanács 2009. december 11-i ülésén döntött a 
nyertes pályázatokról. A Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése című konstrukció keretén 
belül 16 db pályázat részesült összesen 690.098.000 Ft támogatásban. A Kutatás-fejlesztési 
projektek támogatása című konstrukció keretén belül 6 db pályázat részesült 565.638.000 Ft 
támogatásban. 
 

 
ELLENŐRZÉSI FELADATOK 
 
� Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 

(TEUT); Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF 
CÉDE); Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF 
TEKI); Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) – 2008 

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a 
vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) sz. Korm. 
rendelet, valamint a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat részletes szabályairól 
szóló 148/2008. (V.26.) sz. Korm. rendelet értelmében a fenti pályázatokkal kapcsolatos helyszíni 
ellenőrzések lefolytatását a Kincstár és az Ügynökség közösen végezte. Az ellenőrzéseket az 
elszámolások Kincstárhoz történő megérkezése után, de még a támogatások folyósítása előtt 
kellett elvégezni. A helyszíni ellenőrzések során esetlegesen feltárt hiányosságokat az Ellenőrzési 
és Monitoring Bizottság megvizsgálta, a szankcionálásáról a Tanács hozott döntést, amelyeket az 
Ügynökség készített elő részére. 

Az összes 2008. évi nyertes pályázat esetén megtörtént a helyszíni ellenőrzés. 11 db TEUT 
pályázattal kapcsolatosan hozott szankcionáló döntést a Tanács 2009. március 27-én és 2009. 
október 30-án. 

 
� Vis maior ellenőrzési feladatok – 2007. 
 
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a 
vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007.(II. 6.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 22. § (3) bekezdése értelmében az elszámolás véglegezése a Tanács 
utóellenőrzésével történik, az Ügynökség bevonásával.  
 
Az ellenőrzések (elő és utó) a Rendelet 19-23.§ program specifikus szabályai szerint zajlottak a 
megjelölt szervek bevonásával. A megyei bejelentések vonatkozásában minden esetben 
közreműködő szerv a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosi bejelentések 
esetén pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság képviselője. 
  
A károk jellegétől függően további szerveket is be kellett vonni az ellenőrzésekbe: 
 
a) ár-, illetve belvíz elleni védekezés esetében a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, illetve a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(területi lehatárolástól függően), 
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály képviselőjét.  
(Az ellenőrzések szervezését a bevonandó szervekkel történő kapcsolatfelvétel és időpont 
egyeztetés gyakran nehezíti, lassítja, mert nehéz összeegyeztetni a mindenki számára megfelelő 
időpontot. A közreműködő szerveknél a főtevékenységi körük elsőbbséget élvez, a vis maior 
ellenőrzésekkel szemben.) 
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A Tanács a 2007. évi vis maior keret terhére támogatásban részesített támogatási kérelmek 
teljesülését 2009. év során folyamatosan ellenőrizte az Ügynökség bevonásával. 3 kérelem esetén 
az utóellenőrzés a felhasználások jogszerűségét állapította meg, melynek értelmében a megítélt 
támogatások a Tanács által véglegesítésre kerültek 2009. április 24-én, 2009. június 26-án és 
2009. november 27-én. 

 

� Vis maior ellenőrzési feladatok – 2008. 
 
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a 
vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 24. § (3) bekezdése értelmében az elszámolás véglegezése a Tanács 
utóellenőrzésével történik.  
 
Az ellenőrzések (elő és utó) a Rendelet 21-24.§ program specifikus szabályai szerint zajlottak a 
megjelölt szervek bevonásával. A megyei bejelentések vonatkozásában minden esetben 
közreműködő szerv a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosi bejelentések 
esetén pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság képviselője. 
  
A károk jellegétől függően további szerveket is be kellett vonni az ellenőrzésekbe: 
 
a) ár-, illetve belvíz elleni védekezés esetében a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, illetve a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(területi lehatárolástól függően), 
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály képviselőjét.  
(Az ellenőrzések szervezését a bevonandó szervekkel történő kapcsolatfelvétel és időpont 
egyeztetés gyakran nehezíti, lassítja, mert nehéz összeegyeztetni a mindenki számára megfelelő 
időpontot. A közreműködő szerveknél a főtevékenységi körük elsőbbséget élvez, a vis maior 
ellenőrzésekkel szemben.) 
 
A Tanács a 2008. évi vis maior keret terhére támogatásban részesített támogatási kérelmek 
teljesülését 2008. év során folyamatosan ellenőrizte az Ügynökség bevonásával. 4 kérelem esetén 
az utóellenőrzés a felhasználások jogszerűségét állapította meg, melynek értelmében a megítélt 
támogatások a Tanács által véglegesítésre kerültek 2009. április 24-én, 2009. június 26-án és 
2009. november 27-én. 
 
 
� Vis maior ellenőrzési feladatok – 2009. 
 
A helyi önkormányzatok vis maior támogatása, és a vis maior tartalék előirányzatok 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2009. (II. 20.) számú Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 7. § (4) bekezdése értelmében az elszámolás véglegezése a Tanács 
utóellenőrzésével történik.  
 
Az ellenőrzések (elő és utó) a Rendelet 4-7.§ program specifikus szabályai szerint zajlottak a 
megjelölt szervek bevonásával. A megyei bejelentések vonatkozásában minden esetben 
közreműködő szerv a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosi bejelentések 
esetén pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság képviselője. 
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A károk jellegétől függően további szerveket is be kellett vonni az ellenőrzésekbe: 
 
a) ár-, illetve belvíz elleni védekezés esetében a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság, illetve a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
(területi lehatárolástól függően), 
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály képviselőjét.  
(Az ellenőrzések szervezését a bevonandó szervekkel történő kapcsolatfelvétel és időpont 
egyeztetés gyakran nehezíti, lassítja, mert nehéz összeegyeztetni a mindenki számára megfelelő 
időpontot. A közreműködő szerveknél a főtevékenységi körük elsőbbséget élvez, a vis maior 
ellenőrzésekkel szemben.) 
 
A Tanács a 2009. évi vis maior keret terhére támogatásban részesített támogatási kérelmek 
teljesülését 2009. év során folyamatosan ellenőrizte az Ügynökség bevonásával. 6 kérelem esetén 
az utóellenőrzés a felhasználások jogszerűségét állapította meg, melynek értelmében a megítélt 
támogatások a Tanács által véglegesítésre kerültek 2009. november 27-én és 2009. december 11-
én. 
 
 
E) „Kistérségi Koordinációs Hálózat” program ─ (mobil ügyfélszolgálat) 
 
A Pro Régió Ügynökség keretein belül 2006 januárja óta működött folyamatosan az a tanácsadói 
hálózat („NFT házhoz jön” program, „ÚMFT tanácsadó hálózat”), melynek feladata az Európai 
Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázati tanácsadás és információátadás, a potenciális 
projektötletek felkarolása és pályázati projektté történő előkészítésük segítése, illetve a 
pályázatok megvalósításának nyomon követése. 
2008. év elején a hálózat átalakult. A 344/2007. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően az 
ÚMFT Tanácsadó Hálózat feladatait 2008. április 1-től a Kistérségi Koordinációs Hálózat vette át 
a Közép-magyarországi régióban, mely program 2009. június 30-án zárult azzal a határozott 
szándékkal, hogy a lezárás folyamatával egy időben előkészítésre került egy a Végrehajtási 
Operatívprogram (VOP) keretében történő pályázati kiíráson való részvétel, ami egyben a projekt 
megszakítás nélküli folytatását jelentette. A VOP-2.1.4. releváns kiírásán az Ügynökség sikeresen 
pályázott, és július hónapban megkötött VOP-2.1.4.-2009-0004 azonosítószámú Támogatási 
Szerződése értelmében folytatja a hálózat működtetését. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a hálózat működtetésének finanszírozására megkötött új 
szerződés szerint megalakuló hálózat 26 fős lehetőség mellett 22 fő feltöltött státusszal 
tevékenykedett 2009. év végéig.  
 
A hálózat feladatköre továbbra is: a koordinátorok az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos 
információ átadása, a pályázók segítése mellett a hazai területfejlesztési forrásokkal kapcsolatban 
is el kell látniuk ezeket a feladatokat. 
 
A munkatársak mobil ügyfélszolgálatként működnek (technikai, szervezésbeli feltételei biztosítva 
vannak): nincs a hagyományos értelemben vett íróasztaluk (munkájukat internet alapú szakértői 
rendszer támogatja), munkahelyük a kistérség, illetve a kerület. Heti rendszerességgel 
fogadónapokat tartanak a kistérségekben és Budapesten a kijelölt ügyfélszolgálati irodákban, 
illetve személyesen a helyszínen keresik fel az ügyfeleket – önkormányzatokat, civil 
szervezeteket, vállalkozókat –, hogy lehetőségeikről tájékoztassák, munkájukban segítsék őket. 
Fórumokat szerveznek, illetve ilyen témájú rendezvényeken vesznek részt és tájékoztatókat 
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tartanak. A kistérségekben szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki a Helyi Vidékfejlesztési 
Irodákkal is annak érdekében, hogy minél teljesebb információt nyújthassunk az ügyfeleknek a 
pályázati lehetőségekről. 
 
A hálózat működésének mérlege a Közép-magyarországi régióban: 2009. évben 16 600 
alkalommal került valamilyen szintű tevékenység rögzítésre az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv, valamint a hazai forrásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatban. Ezen belül 
koordinátoraink 8 581 személyes találkozón vettek részt pályázatok nyerteseivel megtartott 
egyeztetések során. Ezek közül 1 162 esetben kifejezetten a válságkezelés és vállalkozásfejlesztés 
témakörében kerültek lebonyolításra a találkozó. A találkozók, kapcsolatfelvételek alkalmával 
áttekintettük az ügyfelek pályázati dokumentációját, tájékoztattuk őket az aktuális pályázati 
lehetőségekről, megválaszoltuk kérdéseiket. Az év során 53 előadás megtartására került sor 31 
rendezvényen, melyeknek a megszervezése, lebonyolítása elsősorban a koordinátorokra hárult. 
Az év második felében 176 projekt került kiemelten nyomon követésre a központilag 
(kormányzat/NFÜ) kialakított Projekt Monitoring Rendszerben, mely projektek esetében 604 
alkalommal kerültünk kapcsolatba a projektgazdákkal és informálódtunk a projektek helyzetéről 
és továbbítottuk azt. 
Hazai forrásból finanszírozott projektek kezelése során 633 alkalommal valósult meg valamilyen 
tevékenység a hálózati koordinátorok részéről (ebből 326 alkalommal személyes találkozó 
keretében), amely elsősorban a települések önkormányzatait igyekezett segíteni, támogatni a 
különböző pályázatok időben történő kidolgozása érdekében. 
A Kistérségi Koordinációs Hálózat a 2009. évre betervezett valamennyi feladatát maradéktalanul 
megvalósította. 
 
 
F) Oktatás / továbbképzés 
 
� 2009-ben összesen 3 alkalommal tartottunk több napos képzést új belépő kollégáink 

számára. A képzések célja, hogy minden kolléga azonos tudásszintről indulva 
végezhesse a feladatait, és megszerezze azt a minimális tudást, ami a munkavégzés 
háttereként szükséges. 

� Az év folyamán 2 db félnapos céges belső képzést tartottunk, közvetlen és közvetett 
szakmai témákból. A belső képzés keretében külső előadók, és saját kollégáink tartottak 
előadásokat közérdeklődésre számot tartó, aktuális témákról. A tavaszi belső képzés 
(2009. március 26.) meghívott előadója Nagy Katalin, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató 
Intézet ügyvezetője volt, aki a gazdasági válság gyökereiről és a válság magyar 
gazdaságra gyakorolt hatásairól beszélt. Plenáris előadás keretében a fenntartható 
városfejlesztés és a megújuló energia-hasznosítás témájában kaptak a kollégák 
tájékoztatást, majd szekció ülések keretében folytatódott a továbbképzés. Az őszi (2009. 
szeptember 24.) képzés keretében a gazdasági válság pszichológiai hatásaiba kaptunk 
betekintést, Síklaki István az ELTE Társadalomtudományi Kar dékán-helyettese 
segítségével. A válság negatív hatásainak egyéni, pszichológiai kezeléséhez Mátrai R. 
Győző az NLP intézet elnöke nyújtott segítséget. A képzés következő szakmai 
előadójaként Aczél Gábor a MUT elnöke mutatta be a SEM IX város-rehabilitációs 
modelljének lényegét. 

� Az Ügynökség menedzsmentje az intézkedésfelelősökkel közösen két alkalommal vett 
részt szervezetfejlesztési tréningen. 2009. április 1-én az NLP intézet trénerei elsősorban 
a kommunikációs technikák fejlesztésére, 2009. november 11-12-én szervezetfejlesztési 
kérdések megvitatásának elősegítésére koncentráltak. Az utóbbi tréning keretében került 
sor a munkahelyi attitűd felmérés eredményeinek kiértékelésére. 
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G) Kommunikáció 
 
� Kiadványok 
 

� 2009 elején elkészült a tervező részleg „Ötlettől a projektig” című kiadványa 1.000 
példányban. 

� Az országos napilapokban megjelentetett hirdetések mintájára a harmadik negyedévben 
aktuális pályázati kiírásokról „Pályázati körkép – A Pro Régió Ügynökség kezelésében 
lévő aktuális KMOP pályázatok” címmel összegfoglaló kiadvány készült 500 példányban. 

� A beérkezett pályázatok értékelése során szerzett tapasztalatokról írt, először 2008-ban 
megjelent „Hogyan készítsünk jó pályázatot?” című kiadvány 2009. negyedik 
negyedévében 500 példányban utánnyomásra került.  

 
 

                  
 
 
� Média-megjelenések, háttéranyagok 
 

� Rendszeres sajtófigyelés a Népszabadság, a Magyar Nemzet, a Metropol és a HVG 
nyomtatott számaiban, valamint a Világgazdaság online változatában. 

� Sajtótájékoztatók anyagának elkészítése és kiküldése 200 médium részére. 
� Az aktuális pályázatokra és kiemelt projektekre vonatkozó hírek e-mailben kerültek 

kiküldésre az országos és közép-magyarországi médiumok részére. 
 
� Hírlevél 
 

2009-ben két alkalommal jelent meg az e-KaMeRa, a Közép-magyarországi régió 
elektronikus hírlevele, amely a www.kozpontiregio.hu honlapon olvasható. Hírei közt 
szerepelnek a Közép-magyarországi régió és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács eseményei, aktualitásai; megjelennek a kistérségek életét érintő újdonságok, 
érdekességek; részletes ismertető olvasható a kiírt, illetve várható EU-s és hazai 
pályázatokról, illetve ezek nyerteseiről. 

 
 

A megjelenések időpontjai: 
 

� Március 9. hétfő 
� Június 22. hétfő 
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� Hirdetések 
 

A Pro Régió Ügynökség a potenciális pályázók, illetve a kedvezményezettek felé irányuló 
célzott tájékoztatást végzett. A pályázati felhívások meghirdetését az EU-s pályázatok 
esetében alkalmanként 2 (Népszabadság, Magyar Nemzet), a hazai pályázatoknál 
alkalmanként 1 országos napilapban (Napi Gazdaság) biztosította. Összesen 24 db EU-s és 2 
db hazai pályázati felhívás jelent meg: 

 
� Április 2. csütörtök – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-2.1.2 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
KMOP-2009-1.5.3/C – Telephelyfejlesztés 

 
� Május 15. péntek – Napi Gazdaság 

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi hazai pályázati felhívása 
(TEKI, CÉDE, TEÚT) 

 
� Május 27. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése 
 

� Június 2. kedd – Népszabadság, Magyar Nemzet 
KMOP-2009-3.3.1/A – 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 

 
� Június 3. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-1.5.3/B – Egyedi regionális ipartelepítés 
� Június 3. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-5.2.1/A – Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei 
fejlesztések 

 
� Június 29. hétfő – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-3.2.1/A – Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, 
helyreállítását szolgáló beruházások 

KMOP-2009-3.2.1/B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése 
és helyreállítása 

KMOP-2009-3.2.3 – Az erdei iskola és óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése 
 

� Július 15. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 
KMOP-2009-3.1.1/A,B,C – Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 

 
� Július 28. kedd – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-2.3.1/D – Dunai közlekedés fejlesztése 
 

� Augusztus 14. péntek – Napi Gazdaság 
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács döntése a 2009. évi TEKI, CÉDE, 
TEÚT pályázatokról 

 
� Augusztus 24. hétfő  –Népszabadság 

KMOP-2009-3.2.1/C – Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) 
hatásának mérséklését szolgáló beruházások 
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� Augusztus 25. kedd  – Magyar Nemzet 

KMOP-2009-3.2.1/C – Vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) 
hatásának mérséklését szolgáló beruházások 

 
� Augusztus 31. hétfő – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-3.1.2/A – Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése 
 

� Szeptember 2. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 
KMOP-2009-1.5.3/A,D – Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és 

szolgáltatás-fejlesztése 
– Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése 
– Ipari parkok, ipari területek telephely- és szolgáltatás-fejlesztése 

 
� Szeptember 15. kedd – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-3.3.3 – Megújuló energiahordozó felhasználás növelése 
 

� Szeptember 22. kedd – Népszabadság, Magyar Nemzet 
KMOP-2009-5.2.1/B és -5.2.2/B – Funkcióbővítő városrehabilitáció 

 
� Október 7. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-3.3.2 – Települési hulladéklerakók rekultivációja 
 

� November 16. hétfő – Népszabadság, Magyar Nemzet 
KMOP-2009-1.5.1 – Vállalati tanácsadás 

 
� December 9. szerda – Népszabadság, Magyar Nemzet 

KMOP-2009-5.1.1/A,C – Integrált szociális városrehabilitáció 
– Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja 
– Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja 

 
� Honlap 
 

� A www.kozpontiregio.hu honlap tartalmának folyamatos aktualizálása. 
� EU-s és hazai pályázati felhívások közzététele, illetve a pályázattal kapcsolatos hasznos 

tudnivalók feltüntetése, nyertesek listájának megjelentetése. 
� ÚMFT-hez, az OFK-hoz, OTK-hoz kapcsolódó információk folyamatos frissítése. 
� A Közép-magyarországi régió 2007-2013 időszakra vonatkozó Stratégiai Tervének, 

Operatív Programjának valamint 2009-2010-es Akciótervének készítésével kapcsolatos 
információk közzététele. 

 
� Rövidfilmek 
 

2009 negyedik negyedévében három KMOP 2007-2013 keretében megvalósuló kiemelt 
projektről (1. Szentendrei Skanzen Örökség Program, 2. Szépművészeti Múzeum térszint 
alatti bővítése, 3. Magdolna Negyed Program II. ütem) 10-10 perces rövidfilmek készültek. A 
filmek bemutatják a projektek előéletét, az aktuális tudnivalókat, valamint azt, hogy az 
átadásokat követően miképpen befolyásolják majd a Közép-magyarországi régió szociális, 
idegenforgalmi és kulturális fejlődését. 
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� Irodai ügyfélszolgálat 
 

A ROP KSz keretében működő ügyfélszolgálat valamennyi meghirdetett támogatási 
konstrukcióhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatási és információs feladat egységes rendszerben 
történő ellátásával foglalkozik, valamint részt vesz az NFÜ és a KSz, illetve az irányító 
hatóságok és a KSz közötti kommunikáció koordinálásában. A KSz ügyfélszolgálatának 
további fő feladatai: 
� Ellátja az egyablakos tájékoztatási rendszeren érkező, és a hatáskörébe tartozó, illetve a 

közvetlenül hozzá érkező megkeresések kezelését. 
� Az ügyfélszolgálatra bármilyen módon beérkező megkereséseket rögzíti a Belső 

Információs Rendszerben (továbbiakban: BIR). Az NFÜ Kommunikációs Főosztálya által 
kialakított BIR rendszer segíti az ÚMFT intézményrendszer munkatársainak munkáját és 
a kedvezményezettek tájékoztatását. A Pro Régió Ügynökséghez közvetlenül telefonon és 
e-mailen beérkező kérdéseket az ügyfélszolgálati munkatársak válaszolják meg 
konzultálva az adott intézkedés felelőseivel. 

� A Közreműködő Szervezet a kezelésében álló pályázati kiírások esetében az NFÜ végső 
döntését követő "projektfejlesztés" időszakában, a Támogatási Szerződés megkötése előtt, 
és/vagy azt követően a kedvezményezettek részére interaktív információs napot, 
úgynevezett workshopot szervez. 
A kedvezményezettek részére biztosított workshop szervezése (meghívók kiküldése, a 
jelentkezők regisztrációja), a megfelelő tárgyalóterem biztosítása, a háttértechnika 
(számítógépes kivetítés), a rendezvény alatt fotódokumentáció készítése (fényképezés), és 
az ellátmány (aprósütemény, ásványvíz, kávé) biztosítása. 

� Adatokat biztosít az ügyfél-megkeresésekről. 
� Havi rendszerességgel aktualizálja és feltölti a pályázati felhívásokról szóló jelentéstételi 

táblázat releváns részeit a ROP IH részére. 
� Kezeli a Gyakran Ismételt Kérdések hatáskörébe tartozó tartalmakat. 
� A NFÜ által kezelt intézményi BIR-en keresztül adatokat és információkat szolgáltat az 

ÚMFT kommunikációs és tájékoztatási feladatainak ellátásához az Ügyfélkezelési és 
információszolgáltatási kézikönyvben leírtak szerint. 

� Információkat szolgáltat a pályázati portál (www.nfu.hu) számára, amely minden esetben 
a pályázati információk megjelenítésének elsődleges eszköze.  

 
� Társadalmi felelősségvállalás  
 

A 2009. év fő hangsúlya – a költséghatékonyság mellett – a társadalmi felelősségvállaláson 
(corporate social responsibility - CSR) volt. Ennek első lépéseként az Ügynökség 
közösségének aktív bevonásával elkészült CSR programunk. A CSR három pillérét alapul 
véve gazdasági, társadalmi és környezeti akciócsoportok alakultak. 
 

Az akciócsoportok külön figyelmet fordítottak arra, hogy nemcsak belső – a munkatársak 
közérzetét, munkakörülményeit javító –, de külső, kifelé irányuló– a társadalom különböző 
szegmenseit megcélzó – tevékenységet egyaránt folytassunk.  
 
Az év folyamán is folytatódtak a már meglévő, munkatársak közérzetét, munkakörülményeit 
javító CSR tevékenységek, valamint új lehetőségekkel is kiegészült a program:   
− Cafeteria rendszer bevezetése; 
− Irodai masszázs; 
− Munkatársak által tartott testébresztő programok (teremfoci, boksz, labdatorna aerobic); 
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− Kerékpárral a munkahelyre programon történő részvétel, a kollégák részére 
kerékpártároló biztosítása, valamint az ehhez szükséges alapvető körülmények 
megteremtése (pl. zuhanyzó kialakítása); 

− Védőoltás biztosítása a munkavállalók számára; 
− Vezetői szűrés üzemorvosunk segítségével; 
− Céges kirándulás; 
− Továbbképzések; 
− Évente 2 alkalommal belső képzés az Ügynökség munkatársai számára; 
− Flow vizsgálat/akció; 
− Színházjegy; 
− Zöld Iroda kézikönyv; 
− Nemdohányzó munkahely. 
 
CSR tevékenységünk másik pillérét a kifelé irányuló akciók jelentették, melyekkel segítettük 
„ügyfeleinket”, illetve itthon és a határainkon túlnyúlva támogattuk a rászorulókat: 
− „Ügyfelek” részére közbeszerzési előadás tartása (best practice); 
− Gyimesfelsőlok – Szent Erzsébet Líceum (Erdély): könyvadomány; 
− Laptopok adományozása a rászoruló tehetséges fiataloknak; 
− Mézeskalács adományozás a Vakok és Gyengénlátók Intézete diákjai részére; 
− „Angyalprogram” – Karácsonyi ajándékok Böjte atya árváinak (Erdély); 
− Karácsonyi gyűjtés – az összegyűjtött tárgyakat (ruha, játék, stb.) a Vöröskeresztnek 

adományoztuk; 
− Pénzadományozás (Hejőkeresztúri Általános Iskola, illetve Együtt a Leukémiás Gyermekekért 

Alapítvány részére 400-400 e Ft összegben). 
 

 
 

 
 
H) Rendezvények, konferenciák, információs napok 
 
� Sajtótájékoztatók 
 

A Pro Régió Ügynökség által végzett általános tájékoztatás részét képezik a pályázatokkal 
kapcsolatos főbb eseményekről, a megjelent pályázati kiírásokról, a kiemelt projektekről 
tartott sajtótájékoztatók, amelyekre mind az országos, mind regionális médiumok meghívásra 
kerültek. A rendezvényeket követően rendszerint rádió- ill. TV- interjúk készülnek. 

 
 

A sajtótájékoztatók időpontjai, témái: 
 

� Január 14. szerda – Örkény város településközpontjának fejlesztése 
� Január 27. kedd- Kőrösi-éri belvízfőcsatorna rekonstrukciója kiemelt projekt 
� Március 5. csütörtök- Pest Megyei Gyáriparos Szövetség 
� Március 12. csütörtök- Parkerdő természetesen-Pilisi Parkerdő Zrt 
� Március 13. péntek – Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 
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� Április 17. péntek- Rákoskeresztúri autóbusz folyosó TSZ aláírása 
� Április 22. szerda- Szent István Egyetem botanikuskert nyitórendezvény 
� Április 23. csütörtök – Belváros új főutcájának kiépítése 
� Április 24. péntek – Budapest Szíve Program – Belváros új főutcájának kiépítése I. ütem 

kiemelt projekt 
� Május 11. hétfő – Magyar Közút Kht. KM-06-os projektjének záróeseménye 
� Május 14. csütörtök– Ipoly Erdő ZRT. TSZ aláírása 
� Május 21. csütörtök– Kőrös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója 
� Május 27. szerda – A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer 

fejlesztése TSZ aláírása 
� Május 28. csütörtök- Csepel szigeti gerincút MO autóút és Lórév közötti szakasz I. ütem 

táblaavató 
� Május 28. csütörtök – Szabadság híd átadása 
� Június 24. szerda – A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya és épületegyüttes 

rekonstrukciója) alapkőletétel 
� Június 24. szerda – Budapest XXI. Kerület Csepeli Gerincút kiépítése (I. ütem) 

ünnepélyes TSZ aláírás 
� Július 2. csütörtök – A Zsidónegyed kapuja projekt 
� Július 29. szerda – Komplex Ipari Park fejlesztés az OBO Ipari Parkban 
� Augusztus 5. szerda – ÁTI Sziget Ipari Parkon belüli szolgáltatás-és funkcióbővítés, 

telephelyfejlesztés – a 64. jelű épület funkció fejlesztése I. ütem, ISO 9001-2000 
minőségbiztosítási rendszer bevezetése és gépjármű beléptető rendszer telepítése projekt 

� Augusztus 14 péntek – Közúti elérhetőség javítása c. projektek 
� Szeptember 15. kedd – Üzleti Hálózatok Inkubátorháza 
� Szeptember 30. szerda – BDM ipari klaszter Törökbálinton 
� Október 1. csütörtök – Szabadság híd rekonstrukciója 
� Október 12. hétfő – 70-es út Benta-pataki hídja 
� Október 14. szerda – KMOP-3.3.4/C-2008-0001 e-környezetvédelmi pályázat 
� Október 20. kedd – XV. ker. Zsókavár utcai tömb I. ütem 
� December 9. szerda – II. ker. központjának komplex rehabilitációja 
� December 10. csütörtök – XVI. ker. Sashalom városközpontjának komplex rehabilitációja 
� December 18. péntek – A leányfalui faluház átadása 

 
 

   
 
� Pályázati információs napok 
 

A rendezvények célja széles körű tájékoztatás nyújtása volt a KMOP-pályázatok 
megjelenéséről, illetve azok tartalmáról a lehetséges kedvezményezetteknek. A résztvevők a 
program délelőtti felében általános tájékoztatást kaptak az aktuális kiírásokról és az addig 
lezárult pályázatok tapasztalatairól. Délután több külön teremben szekcióülések következtek, 
ahol az érdeklődők konkrét kérdéseiket tehették fel a Pro Régió Ügynökség munkatársainak. 
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2009-ben két alkalommal kerültek megrendezésre: 

 
2009. június 23. kedd 

 
� KMOP-1.5 – Helyi gazdaságfejlesztés 
� KMOP-2009-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése 
� KMOP-2009-2.1.2 – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
� KMOP-2009-2.3.1/D – Dunai közlekedés fejlesztése 
� KMOP-2009-3.3.1/A – 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése 
� KMOP-2009-3.3.3 – Megújuló energiahordozó felhasználás növelése 
� KMOP-2009-5.2.1/A – Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei 

fejlesztések 
 

2009. szeptember 22. kedd 
 

� KMOP-1.5 – Helyi gazdaságfejlesztés 
� KMOP-2009-2.3.1/D – Dunai közlekedés fejlesztése 
� KMOP-2009-3.1.1/A/B/C – Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 
� KMOP-2009-3.2.1 – Természeti értékek védelme 
� KMOP-2009-3.2.1/B – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése 

és helyreállítása 
� KMOP-2009-3.2.1/C – Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatását mérséklő 

beruházások 
� KMOP-2009-5.2.1/B és KMOP-2009-5.2.2/B – Funkcióbővítő városrehabilitáció 
� KMOP-2009-3.3.3 – Megújuló energiahordozó felhasználás növelése 

 
A két pályázati információs napon összesen 510 fő vett részt. 

 
 
� Workshopok / információs workshopok / szakmai fórumok 
 

A 2008. év nyertes pályázatainak kedvezményezettjei a Pro Régió Ügynökség által szervezett 
egyeztető workshopokon vettek részt, amelyek során a szerződéskötés és a 
projektmegvalósítás időszakában várható feladatok (szerződéskötés feltételei, tájékoztatás és 
nyilvánosság, monitoring, kifizetési kérelem, határidők stb.) kerültek részletes ismertetésre. 

 
 

A workshopok időpontjai és témái: 
 

� Január 15. csütörtök – KMOP-2007-3.1.1/A,B,C,D – A turisztikai vonzerő- és 
termékfejlesztés előmozdítása 

–    KMOP-2007-3.1.2/A,B,D – A turisztikai fogadóképesség     
javítása 

 
� Január 19. hétfő – KMOP-2007-3.3.1/B – Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés 

 
� Február 12. csütörtök –  KMOP-2007-3.3.1/B – Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

gyűjtés 
 

� Március 5. csütörtök-KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei településközpontok fejlesztése 
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� Március 6. péntek- KMOP-2007-5.2.1/B – Pest megyei településközpontok fejlesztése 

 
� Március 9. hétfő- KMOP-2007-5.2.1./B – Pest megyei településközpontok fejlesztése 

 
� Március 12. csütörtök – KMOP-2008-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése 

 
 

� Május 13. szerda – KMOP-2008-1.5.2 – Gazdasági együttműködések és hálózatok 
fejlesztése 

– KMOP-2008-1.5.3/A – Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése 

– KMOP-2008-1.5.3/D – Ipari parkok, ipari területek telephely és 
szolgáltatás-fejlesztése 

 
� Szeptember 9. szerda – KMOP-2008-3.3.4/A,B – Fenntartható életmód és fogyasztás 

 
� Október 20. kedd – KMOP-2008-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése 

  KMOP-2009-2.1.2 – Kerékpárforgalmi hálózatok fejlesztése 
 

� December 7. hétfő – KMOP-2007-5.2.2/B-2f – Budapesti kerületi központok fejlesztése 
 

� December 14. hétfő – KMOP-2009-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése 
 

A szakmai fórumok célja, hogy az aktuális pályázati kiírásokra lehetőség szerint minél több 
pontos, a beadási feltételeknek megfelelő pályázat érkezhessen. A szakmai szervezeteket 
képviselő meghívottaknak lehetősége nyílt ismertetni észrevételeiket, illetve feltehették 
kérdéseiket a Pro Régió Ügynökség munkatársainak. 

 
A szakmai fórumok időpontjai és témái: 

 
� Március 23. hétfő – KMOP-2008-3.3.4/A,B – Fenntartható életmód és fogyasztás 

 
� Március 27. péntek – KMOP-2008-3.3.4/C – Környezetvédelmi célú informatikai 

fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) 
 
� Június 9. kedd – KMOP-2008-3.1.2/C – Turisztikai Desztináció Menedzsment 

szervezetek támogatása 
 

� Augusztus 19. szerda – KMOP-2009-2.1.1/B – Belterületi utak fejlesztése 
 

� Szeptember 3. csütörtök – KMOP-2009-3.2.3 – Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 
infrastrukturális fejlesztése 
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I) Teljes Minőség Menedzsment (TQM) minőségbiztosítási rendszer 
 
Az Ügynökség szolgáltatásainak folyamatos továbbfejlesztése, illetve magas minőségi szintű 
biztosítása érdekében 2002 januárjától folyamatszabályozási rendszert működtet, melynek 
alkalmazása minden tevékenységi területre kiterjed. A rendszert a TQM (Total Quality 
Management) követelményei alapján alakítottuk ki. 
A rendszert négy szinten dokumentáltuk: 
 

I. szint Minőségpolitikánk, amelyben meghatároztuk céljainkat, küldetésünket. 
II. szint A Folyamatszabályozási Kézikönyv, amelyben közzé tesszük 

minőségpolitikánkat, leírjuk folyamatszabályozási rendszerünket. 
III. szint A folyamatszabályozási eljárások azoknak a tevékenységeknek a részleteit 

határozzák meg, amelyek biztosítják, hogy a lehető legjobb szolgáltatást 
nyújtsuk. 

IV. szint Az igazgatói utasítások, feljegyzések, nyilvántartások és nyomtatványok, 
melyek a szolgáltatás minőségét és a rendszer hatékony működését 
biztosítják. 

 
 
A folyamatszabályozási rendszer működésének és fejlesztésének biztosítása érdekében évente 
kétszer belső felülvizsgálatot és vezetői értékelést folytatunk le. Indokolt esetekben lehetőség van 
a rendszer egyes részeinek felülvizsgálatára, illetve továbbfejlesztésére is. Apróbb 
kiegészítésekre, illetve módosításokra az év során több alkalommal sor került. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
dr. Lukovich Tamás 
ügyvezető igazgató 

 
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Pro Regio Nonprofit 
Közhasznú Kft. között létrejött 2009. évi közhasznú szerződés keretében elvégzett 
feladatok összefoglalása: 
 

A)  Adminisztratív, munkaszervezeti feladatok    ( 34. old.) 
B) Új Magyarország Fejlesztési Tervhez történő hozzájárulás  ( 35. old.) 
B) Tervek, jogszabályok véleményezése  ( 38. old.) 
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Pro Regio Kft.

Tárgyi eszköz tükör
2009. év 

adatok e Ft-ban

Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték

Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró

IMMATERIÁLIS JAVAK

Vagyoni jogok 14 14 13 13 1 1

Szellemi termékek 55 787 226 55 561 27 504 7 347 226 34 625 28 283 7 347 20 936

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK 4 157 4 157 1 960 526 2 486 2 197 526 1 671

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Járművek 49 958 9 526 8 376 51 108 13 262 5 484 5 376 13 370 36 696 4 041 3 000 37 737

EGYÉB BERENDEZÉSEK

Egyéb berend., felszerelés 25 241 25 241 16 050 3 082 19 132 9 191 3 082 6 109

Irodatechnika, számítástechnika 51 734 1 098 7 660 45 172 29 752 11 253 7 660 33 345 21 982 10 154 11 828

Kisértékű tárgyi eszköz 0 1 799 0

BERUHÁZÁSOK 0 0 0

ÖSSZESEN 186 891 10 624 16 262 181 253 88 541 29 491 13 262 102 971 98 350 4 041 24 109 78 282

1 sz. melléklet
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2. sz. melléklet

Adózás előtti eredmény 151 543       

29 491 -        
-  Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás 29 491 -        
-  Adomány igazolt összege

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek 44 940         
-  A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 29 491         
-  Céltartalék-képzés várható kötelezettségre 12 458         
- Igazolás nélküli adomány 400              
-  Adóévi költségként elszámolt összeg bírság, késedelmi pótlék
-  Nem gazdálkodással összefüggő beszerzett eszköz elsz. értékcsökkenése 31                
-  Nem a gazdálkodáshoz igénybe vett szolgáltatás 2 560           

Adóalap 166 992       

Társasági adó 26 719         
Adómentesség * 26 609 -        

2009. évi adókötelezettség 110              

Mérleg szerinti eredmény 151 433       

*
Közhasznú tevékenység bevételi aránya 99,59%

Adómentesség aránya, mértéke
166 992    x 99,59% x 16% = 26 609         

2009. évi Eredménylevezetés (e Ft)

(eredménykimutatás  E sora)
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek
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3. sz. melléklet

A kiegészítő melléklet B rész 2.3  Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások
pontjának részletezése

5241 Hirdetési, propaganda, reklám költség részletezése

Megnevezés Összeg (Ft)
Brosúrák (Ötlettől a.., Pályázati körkép, Főutca Kézikönyv) 3 816 850          
Pályázati hirdetések (KSZ, hazai) 12 931 759        
Filmkészítés 5 350 000          
Álláshirdetések 100 521             
Reklámtábla, szórólapok, egyéb propaganda tevékenység 1 690 796          

Összesen 23 889 926       

5251 Oktatás, továbbképzés

Megnevezés Összeg (Ft)
Tanfolyamok, továbbképzések 266 913             
Belső képzések 7 262 000          
Tandíj 410 000             

Összesen 7 938 913         

5271, 5272, 5273 Posta, telefon, Internet költség

Megnevezés Összeg (Ft)
Posta 3 412 718          
Vezetékes telefon 3 012 392          
Mobil telefon 2 531 250          
Internet 801 194             

Összesen 9 757 554         
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3. sz. melléklet

A kiegészítő melléklet B rész 2.3  Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások
pontjának részletezése

5281 Szakértői díjak

Megnevezés Összeg  (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás / APEX-MM Kft. 2 060 070          
Tervezéssel kapcsolatos szakértős / DIMA Mérnöki Iroda, STFT, Közlekedés Főv. Terv. Iroda 6 800 000          
Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (decentralizált) / PMT Kft. 4 875 000          

15 231 667        

Összesen 28 966 737       

529 Egyéb szolgáltatások

Megnevezés Összeg (Ft)
Hálózatkarbantartás, honlap feltöltés / High Ware Bt. 4 640 000          
Könyvvizsgálat / Németh Csabáné 3 066 000          
Rendszeres jogi tanácsadás / Dr. Szakál R..Ügyvédi Iroda 4 500 000          

6 400 000          
Belső ellenőrzés / Körmendi Edit 3 180 000          
Pénzügyi ellenőrzés / Kontorg-Audit Kft. 300 000             
Gépjárművekkel kapcsolatos költségek 1 106 721          
(autópályadíj, parkolás, Shell kártya, autómosatás, behajtási engedély)
Nyomtatás, sokszorosítás, spirálozás, képkeretezés, 226 829             
Iratmegsemmisítés, szoftverkövetés, adatfeldolgozás, egyéb 512 295             
Takarítás, mosatás, kulcsmásolás 1 593 021          
Titkári szolgáltatás, utalvány szolgáltatási díj 1 416 996          
Közjegyző, üzemorvos, irodai szolgáltatás 752 500             

Összesen 27 694 362       

Pályázatokkal kapcsolatos szakértés (KSZ) / PMDH Kft.,   AGM Kft., LUCROR Kft., Aczél 
Városépítész Bt., Janus 62 Bt.

Rendszeres ügyvédi díj / Kacsóh és Társa Ügyvédi Iroda, Dr. Bóta Rózsa, Dr. Sipos Ágnes, Gulrich 
és Rónay
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4. sz. melléklet

Felügyelő Bizottság 2008. február 22. -  2010. január 22.

elnök: Dr. Molnár József

tagok: Agárdi László
Czeglédy Gergő
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Puskás Imre
Szabó Ferenc

Felügyelő Bizottság 2010. január 22. - 2010. december 31.

tagok: Czeglédy Gergő
Dr. Puskás Imre
Szabó Ferenc
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Eredménykimutatás részletezése (Ft-ban) 5. sz. melléklet

Bevételek

Bevételek 826 009 633           

Egyéb bevételek 125 246 112           
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 1 780 000                    
Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevétel 852 181                       
Költségvetési támogatások (KSZ, ROP 3.1.3., ÚMFT, RIÜ) 110 903 328                
Egyéb bevételek 11 710 603                  
Aktivált saját teljesítmény értéke

Anyagjellegű ráfordítás összesen 175 734 052           

Anyagköltség 24 605 893                 
Anyagköltség, közüzemi díj 17 983 534                  
Üzemanyag 3 467 800                    
Nyomtatvány, irodaszer 2 385 094                    
Folyóirat, szakkönyv 769 465                       

Anyagjellegű szolgáltatás összesen 146 937 119               
Szállítás-rakodás 282 250                       
Bérleti díj 43 529 413                  
Karbantartás, javítás 3 316 910                    
Hirdetés, propaganda, reklám 23 889 926                  
Oktatás, továbbképzés (részletezve a 3. számú mellékletben) 7 938 913                    
Utazási és kiküldetési költség 1 561 054                    
Posta, telefon, Internet 9 757 554                    
Szakértői dijak (részletezve a 3. számú mellékletben) 28 966 737                  
Hálózatkarbantartás 4 640 000                    
Könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, belső ellenőrzés (részletezve a 3. számú 
mellékletben) 17 446 000                  
Egyéb igénybevett szolgáltatás (részletezve a 3. számú mellékletben) 5 608 362                    

Egyéb szolgáltatások 4 191 040                   
Hatósági, igazgatási díj 162 060                       
Bankköltség 1 425 987                    
Gépkocsi biztosítás 2 382 747                    
Vagyonbiztosítás 220 246                       
Költségként elszámolandó adók, járulékok

A bevételek egyik jelentős része a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési  Tanáccsal  kötött 
szerződésekből   származik,  a  másik  része  pedig  a  Nemzeti   Fejlesztési  Ügynökséggel  kötött 
szerződésekből. 
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Eredménykimutatás részletezése (Ft-ban) 5. sz. melléklet

Személyi jellegű ráfordítások összesen 688 079 528           

Bérköltség 457 238 866               

Egyéb személyi jellegű költség 80 912 786                 
Napidíj 222 452                       
Tiszteletdíj 6 840 000                    
Megbízási díj 4 039 000                    
Reprezentáció 9 728 754                    
Üzleti ajándék 153 819                       
Cafetéria költségek 36 818 138                  
Önkéntes nyugdíjpénztár 720 000                       
Egyéb személyi jellegű költség 13 524 853                  
Saját tulajdonú gépkocsi költségtérítés 6 440 817                    
Természetbeni juttatás utáni SZJA 2 424 953                    

Járulékok 149 927 876               
Társadalombiztosítási járulék 133 858 883                
EHO 2 260 006                    
Munkaadói járulék 12 045 776                  
Táppénz hozzájárulás 846 211                       
Rehabilitációs járulék, szakképzési hozzájárulás 917 000                       

Értékcsökkenési leírás 29 491 231             
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 27 692 323                  
Kisértékű berendezés értékcsökkenési leírása 1 798 908                    

Egyéb ráfordítások 20 674 387             
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök elsz. écs. 3 000 000                    
Bírságok, kötbérek 116 503                       
Céltartalék-képzés várható kötelezettségre 12 458 000                  
Önkormányzattal elszámolt adó 306 564                       
Egyéb ráfordítások 4 793 320                    

Pénzügyi műveletek eredménye 27 858 321             
Kapott kamat 27 872 491                  
Pénzügyi bevétel 27 872 491                  
Árfolyamveszteség 14 170                         

Rendkívüli eredmény 86 408 089             
Rendkívüli bevétel 86 408 089                  
Rendkívüli ráfordítás

Eredmény 151 542 957           
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6. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Állománycsoport Bérköltség Napidíj
Személyi 
jellegű egyéb

Természetbeni 
juttatás utáni SZJA

TB + rehab. 
járulék + 
szakképz. EHO

Munkaadói 
járulék

Főállású szellemi foglalkoztatottak 457 239 222 57 504 2 409 132 636 2 257 12 046

Állományon kívüli dolgozók 4 039 1 054

Választott tisztségviselők (FB) 6 840 1 932

Üzleti vendéglátás, reprezentáció 9 883 16 3

Összesen 468 118 222 67 387 2 425 135 622 2 260 12 046

"C" rész 2.2 pontjának kiegészítése


