1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozat a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti
Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi
információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] kiemelt
projekt és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált
aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
hatályos: 2015.09.17 - 2015.09.17
1. A Kormány
a) jóváhagyja
aa) a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth)
Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez
szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című kiemelt projekt, és
ab) a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú, „Központi technológiai tömb és integrált aktív
ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című projekt
támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b) hozzájárul az a) alpont szerinti projektek
ba) többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási
időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó
cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014.
(II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 1. melléklet szerint
bb) támogatási szerződésének módosításhoz az 1. melléklet szerint.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 1. melléklet szerint
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 2.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa) E:3 mezőjében a „17,46” szövegrész helyébe a „23,46” szöveg,
ab) F:3 mezőjében a „115,88” szövegrész helyébe a „121,88” szöveg,
ac) A:4–F:4 mezőjében a „46,72” szövegrész helyébe az „52,72” szöveg,

b) 2.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) C:3 mezőjében a „33,71” szövegrész helyébe a „39,71” szöveg,
bb) D:3 mezőjében a „368,40” szövegrész helyébe a „374,40” szöveg,
c) 2.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) G:6 mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,80” szöveg,
cb) G:10 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
cc) G:13 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
cd) G:14 mezőjében a „17,46” szövegrész helyébe a „23,46” szöveg
lép.
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