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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,
a 2–4.  § tekintetében az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40.  § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében,
az 5–8.  § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés q) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,
a 9–10.  § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés u) pontjában,
valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés t) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

1.  § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilván-
tartásáról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a „szakvéleménnyel”
szövegrész helyébe a „szakvéleménnyel vagy gondozási szükségletrõl kiállított igazolással” szöveg lép.

2. Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól
 szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

2.  § Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló
213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1.  § (2) bekezdésében a „szociális és munkaügyi” szövegrész helyébe a „nemzeti erõforrás” szöveg,
b) 1.  § (3) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erõforrás” szöveg
lép.

3.  § Az R. 16.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására
irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos
szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen a 4.  § (2) bekezdés e rendelkezés
hatálybalépését megelõzõ napon hatályos d) pontja szerint kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók
a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.”

4.  § Hatályát veszti az R.
a) 4.  § (2) bekezdés d) pontja,
b) 15.  § (2) bekezdése.

3. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre,
szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról  szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5.  § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre
vonatkozó részletes szabályokról  szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„2.  § (1) A gondozási szükséglet vizsgálatát a szolgáltató, intézmény vezetõje végzi. Ha a helyi önkormányzat vagy
a társulás a házi segítségnyújtást szakfeladatként nyújtja, a szolgáltatást igénylõ személy lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) a személyes gondoskodásban
közremûködõ szakképzett szociális gondozót vagy vezetõ gondozót kér fel szakértõnek.
(2) Ha nincs olyan szolgáltató, intézmény, amely a településen házi segítségnyújtást biztosít, a szolgáltatást igénylõ
személy (törvényes képviselõje) a jegyzõnél kérheti a gondozási szükséglet megállapítását. A jegyzõ – a kérelem
beérkezését követõ tizenöt napon belül – a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ gondozókra jogszabályban
meghatározott képzettséggel rendelkezõ személyt kér fel szakértõnek, aki a vizsgálatot a felkérést követõ
harminc napon belül végzi el.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a gondozási szükséglet
vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát az ellátási kérelemrõl  szóló döntésnek
az Szt. 94/A.  § (3) bekezdése vagy az Szt. 94/D.  § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben a szociális
szolgáltatás iránti kérelemrõl  szóló döntés meghozatalát megelõzõen a fenntartónál kérheti. A fenntartó
a felülvizsgálatba köteles bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra vagy vezetõ
gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatást igénylõ személy (törvényes képviselõje) a gondozási szükséglet
vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet felülvizsgálatát – a gondozási szükségletrõl kiállított
igazolás (e § alkalmazásában a továbbiakban: igazolás) kézhezvételét követõ nyolc napon belül – a jegyzõnél
kezdeményezheti. A jegyzõ – a kérelem beérkezését követõ öt napon belül – a szakképzett szociális gondozókra vagy
vezetõ gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel rendelkezõ másik szakértõt kér fel, aki öt napon belül 
elvégzi a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.
(5) Az igazolás kiállításától számított egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha
a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgáltatást igénylõ személy gondozási szükségletében vagy
a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges változás következett be.
(6) A gondozási szükséglet vizsgálatáért, felülvizsgálatáért a szolgáltatást igénylõ személytõl és törvényes
képviselõjétõl térítés nem kérhetõ.”

6.  § Az R2. 11.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására
irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõ napon hatályos
szabályok alapján kell lefolytatni. Az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen kiadott szakvélemények továbbra is
felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül.”

7.  § Az R2.
a) 1.  § a) pontjában a „(4)–(8)” szövegrész helyébe a „(4)–(7)” szöveg,
b) 8.  §-ában az „ORSZI” szövegrész helyébe az „Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szöveg
lép.

8.  § Hatályát veszti az R2.
a) 3–7.  §-a,
b) 9.  § (1)–(3) bekezdése.

4. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról  szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

9.  § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról  szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 14.  §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A.  § (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A.  §
(5) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
(7) Ha az Szt. 127/A.  § (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A.  § (5) bekezdésében foglalt feltételek a megtérítési
kötelezettség jogerõs megállapítását követõen teljesülnek, a megtérítési kötelezettség megszûnését – annak
a hónapnak az elsõ napjától kezdõdõen, amikor a feltételeket teljesítették – a korábbi állami fenntartó kérelmére
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a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatóság állapítja meg. Ha a mûködési
engedély még nem tartalmazza a hatályos ellátási szerzõdés adatait, a kérelemhez csatolni kell a hatályos ellátási
szerzõdés másolatát. Az igazgatóság a határozatát közli a korábbi állami és a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartóval,
a mûködést engedélyezõ szervvel, a korábbi állami fenntartó normatívája ügyében illetékes igazgatósággal, valamint
a helyi önkormányzatokért felelõs és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszterrel.
(8) A megtérítési kötelezettség megszûnését követõen levont megtérítés összegét folyósítani kell a helyi
önkormányzatnak, társulásnak.
(9) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi azon
egyházak nevét, amelyek a Kormánnyal szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedõ
megállapodást kötöttek.”

10.  § Az Nr. a következõ 15/A.  §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) A 14.  § (1)–(5) bekezdésében foglaltak az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben
nem alkalmazhatók, ha az Szt. 127/A.  § (6) bekezdésében vagy a Gyvt. 145/A.  § (5) bekezdésében foglalt feltételek
fennállnak.
(2) Ha a helyi önkormányzatnak, társulásnak az e rendelkezés hatálybalépését megelõzõen megállapított megtérítési
kötelezettsége az Szt. 140.  §-a vagy a Gyvt. 161/A.  §-a alapján szûnt meg, azt a szolgáltatót átvevõ egyházi fenntartó
normatívája ügyében illetékes igazgatóság haladéktalanul, hivatalból állapítja meg. Ha az igazgatósággal közölt
mûködési engedély nem tartalmazza az Szt. 127/A.  § (6) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145/A.  § (5) bekezdés
b) pontja szerinti ellátási szerzõdés adatait, az igazgatóság felhívja a korábbi állami fenntartót és a szolgáltatót átvevõ
egyházi fenntartót a hatályos ellátási szerzõdés másolatának megküldésére. Az eljárásra egyebekben a 14.  §
(7)–(8) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

5. Záró rendelkezések

11.  § Ez a rendelet az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXXIX. törvény
hatálybalépésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A miniszterelnök 69/2010. (VIII. 16.) ME határozata
az Információs Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  § (1) bekezdése alapján, az Információs Hivatalt irányító
külügyminiszter elõterjesztésére

dr. Hetesy Zsoltot, az Információs Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl – érdemei elismerése mellett, más fontos
megbízatása  miatt –

2010. augusztus 15-ei hatállyal

felmentem.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 70/2010. (VIII. 16.) ME határozata
az Információs Hivatal fõigazgatói teendõinek ellátásával  való megbízásról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  § (1) bekezdése alapján, az Információs Hivatalt irányító
külügyminiszter elõterjesztésére

Petõ Tibort az Információs Hivatal fõigazgatói teendõinek ellátásával

– 2010. augusztus 16-ai hatállyal –

megbízom.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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