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A Kormány 1960/2013. (XII. 17.) Korm. határozata

a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekttel 

összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

A Kormány

 1.  megállapítja, hogy

a) a Biomű-Baranya Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi befolyás 

alatt álló gazdasági társaság,

b) az a) alpontban meghatározott kedvezményezett a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú, „Biogázüzem 

létesítése Pécsen” című projektre (a  továbbiakban: projekt) megítélt támogatást a  nemzeti vagyon 

fejlesztésére fordítja,

 2.  mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott 

projekt tekintetében a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 

Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 

Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 

érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1961/2013. (XII. 17.) Korm. határozata

a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) kiemelt projekttel 

összefüggésben a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság 

biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről

A Kormány

 1. megállapítja, hogy

a) a  Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi 

befolyás alatt álló gazdasági társaság,

b) az  a)  alpontban meghatározott kedvezményezett a  DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú, „Kalocsa 

Szíve Program” című projektre (a továbbiakban: projekt) megítélt támogatást részben a  nemzeti vagyon 

fejlesztésére fordítja,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet a  projekt tekintetében, a  támogatásnak 

a  nemzeti vagyon fejlesztésére fordított arányos részének megfelelő összeg erejéig a  2007–2013 programozási 

időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti 

biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 

érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


