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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41.  § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5–9.  § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § a) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, és
a 10.  § tekintetében a családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51.  § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41.  § a), d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl  szóló 
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1.  § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: Ir.) 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan
személyek átmeneti szállása kivételével. Idõsotthoni ellátás esetében
a) az elõgondozás I. szakasza az 5.  § (2) bekezdése szerinti, az ellátott, illetve törvényes képviselõje részére  szóló
tájékoztatásból áll,
b) az elõgondozás I. szakaszában kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát, kivéve a 7.  § (2) bekezdés szerinti
esetet,
c) az elõgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követõen kell elvégezni.”

(2) Az Ir. 4.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Házi segítségnyújtás esetében az egyszerûsített elõgondozás a szolgáltatást igénylõnek a szolgáltatással
kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerûsített elõgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet
vizsgálatát.”

2.  § Az Ir. 19.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.  § A házi segítségnyújtást igénylõnek az 1. számú melléklet 3.2. pontjában feltüntetett, a szolgáltatás
gyakoriságára vonatkozó igényét az Szt. 63.  § (7) bekezdésének keretei között kell figyelembe venni. Ha a szolgáltatást
igénybe vevõ nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti napi óraszámnak megfelelõ
idõtartamú házi segítségnyújtást, a szolgáltatást az általa igényelt idõtartamban kell nyújtani. A szolgáltatást igénybe
vevõ személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb 
napi óraszámnak megfelelõ idõtartamú házi segítségnyújtást hetente – a hét egy vagy több napjára –összevontan is
igénybe veheti.”

3.  § Az Ir. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4.  § Hatályát veszti az Ir. 9.  § (1) bekezdésében az „ , illetve ha a gondozási szükségletet házi segítségnyújtás vagy
idõsotthoni ellátás esetében vizsgálják, az elõadó szakértõ” szövegrész.
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2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól  szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 
módosítása

5.  § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól  szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az igénylõnek vagy törvényes képviselõjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia
a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát vagy a 4.  §
szerinti igazolásokat.
(2) A gondozási szükséglet vizsgálata a 3. számú melléklet szerinti értékelõ adatlapon történik. A vizsgálat
eredményérõl a 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelõ adatlap másolatát és az igazolás egy
példányát a vizsgálat elvégzését követõen át kell adni az igénylõnek és törvényes képviselõjének.”

6.  § Az R. 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolások beszerzésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl  szóló miniszteri rendelet szerinti elõgondozást végzõ személy segítséget nyújt az ellátást
igénylõnek.”

7.  § Az R. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8.  § Az R.
a) 1.  § b) pontjában a „(4)–(8) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4)–(7) bekezdése” szöveg,
b) 4.  § (4) bekezdésében a „szakvélemény” szövegrész helyébe az „igazolás” szöveg,
c) 5.  §-ában a „készült szakvélemény” szövegrész helyébe a „kiállított igazolás”, az „a szakvélemény” szövegrész

helyébe az „az igazolás” szöveg
lép.

9.  § Hatályát veszti az R.
a) 6.  § (3)–(4) bekezdése,
b) 2. számú melléklete.

3. A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról  szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

10.  § A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról  szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
rendelet 4/A.  § (1) bekezdésében a „7.  § (1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe a „7.  § (2) bekezdésében”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

11.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és a kihirdetését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez

1. Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.4. pontja helyébe a következõ pont lép:

„2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény
pszichiátriai betegek otthona
fogyatékos személyek otthona
hajléktalan személyek otthona
szenvedélybetegek otthona
idõsek otthona
a) az elhelyezést az általános szabályok szerint [nem a b) pontban felsorolt körülmények

alapján] kéri
b) az elhelyezést a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kéri

ba) demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata
bb) az ellátást igénylõ egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési

önkormányzat a gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem
biztosít

bc) az ellátást igénylõ egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közmûves
vízellátás vagy közmûves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan

bd) az ellátást igénylõ egyedül él, és vakok személyi járadékában vagy hallási
fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül

be) az ellátást igénylõ egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági
támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
(a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelõdje szakértõi bizottságának szakvéleménye,
szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg

bf) az ellátást igénylõ egyedül él és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági
nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül

bg) az ellátást igénylõ egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább
80%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett és az ORSZI, illetve jogelõdje szakértõi 
bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási
képességének hiányát állapította meg”

2. Az Ir. 1. számú mellékletének A része a következõ 3.8. ponttal egészül ki:
„3.8. Megjegyzések
3.8.1. Házi segítségnyújtás és idõsek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén – ha az elhelyezést az általános
szabályok szerint kérik – a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését
szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.
3.8.2. Amennyiben az idõsotthoni ellátást a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények alapján kérik,
a 2.4. pontban megjelölt körülmények igazolásához a gondozási szükséglet vizsgálata során az alábbi
dokumentumokat kell bemutatni:
ba) alpont esetén: az ORSZI vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum 
szakvéleménye,
bb) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének
igazolása a házi segítségnyújtás hiányáról,
bc) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a települési önkormányzat jegyzõjének
igazolása a közmûvesítés hiányáról,
bd) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ellátást megállapító jogerõs határozat
vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata,
be) és bg) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és az ORSZI, illetve jogelõdje érvényes és
hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata az önkiszolgálási képesség hiányáról,
bf) alpont esetén: személyazonosításra alkalmas igazolvány másolata és a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerõs
határozat, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy
bankszámlakivonat másolata.”

3. Az Ir. 1. számú melléklete C I. részének 1.3. pontjában a „munkavégzésbõl” szövegrész helyébe a „munkavégzésbõl,
egyszerûsített foglalkoztatásból” szöveg lép.
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4. Az Ir. 1. számú melléklete C II. részének „1. A családtagok jövedelme” pontjában a „munkavégzésbõl” szövegrész
helyébe a „munkavégzésbõl, egyszerûsített foglalkoztatásból” szöveg lép.

5. Az Ir. 1. számú melléklet C rész „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része „II. Jövedelmi adatok”
pontjának negyedik bekezdésében a „foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített
foglalkoztatásról  szóló törvény alapján történõ munkavégzés” szöveg lép.

6. Az Ir. 1. számú melléklet C rész „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” része „II. Jövedelmi adatok” pontja
„Jövedelem típusai” alcímének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Alkalmi munkavégzésbõl, illetve egyszerûsített foglalkoztatásból származó jövedelem: alkalmi munkavállalói
könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló törvény alapján történõ munkavégzés
révén szerzett bevétel. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, illetve
az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel, ha havi mértéke 
a minimálbér 50%-át nem haladja meg.”

2. melléklet a 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelethez
„4. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Igazolás
gondozási szükséglet vizsgálatáról

1. Személyes adatok
A személyes gondoskodást igénylõ neve (születési neve): .....................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:    
Lakóhelye vagy tartózkodási helye: ..................................................................................................................................................................
Törvényes képviselõjének neve, elérhetõsége: ............................................................................................................................................

2. Házi segítségnyújtás (az intézmény/szolgáltató vezetõje vagy a jegyzõ által felkért szakértõ tölti ki):
A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete:
nincs  1 óra  2 óra  3 óra  4 óra  4 órát meghaladó 

.....................................................................
intézmény (szolgáltató) vezetõje/

jegyzõ által felkért szakértõ

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát a szolgáltató, intézmény fenntartójánál, fenntartó hiányában a jegyzõnél lehet
kérni.

3. Idõsotthoni ellátás (az intézményvezetõ tölti ki):
3.1. Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételérõl  szóló miniszteri rendelet 4.  § (1) bekezdésének ............... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények
alapján áll fenn  

3.2. Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete:
A napi 4 órát meghaladja 
A napi 4 órát nem haladja meg        A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra

.....................................................................
intézményvezetõ

A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni.
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4. Felülvizsgálat
4.1. Házi segítségnyújtás (a szolgáltatás fenntartója, fenntartó hiányában a jegyzõ által kijelölt szakértõ tölti ki):

A házi segítségnyújtást igénylõ napi gondozási szükséglete:
nincs  1 óra  2 óra  3 óra  4 óra  4 órát meghaladó 

4.2. Idõsotthoni ellátás (az intézmény fenntartója tölti ki):
4.2.1. Az idõsotthoni ellátást igénylõ gondozási szükséglete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételérõl  szóló miniszteri rendelet 4.  § (1) bekezdésének ..... pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények
alapján áll fenn.

4.2.2. Az idõsotthoni ellátást igénylõ napi gondozási szükséglete:
A napi 4 órát meghaladja 
A napi 4 órát nem haladja meg        A gondozási szükséglet órában kifejezett mértéke: napi ........................ óra

.....................................................................
fenntartó képviselõje”

A vidékfejlesztési miniszter 14/2010. (IX. 3.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél a szolgáltatási szerzõdés alapján készített támogatási kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül
nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerzõdést kötött ügyfelek támogatási kérelmeit 2010. évtõl kezdõdõen
évente az adott évben hatályba lépõ szerzõdésekre vonatkozóan
a) január 1-jétõl 31-ig,
b) május 1-jétõl 31-ig,
c) szeptember 8-tól október 8-ig
gyûjti be.”

2.  § Az R. 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § A támogatási kérelmeket a TSzK kvótájának figyelembevételével az MVH a Tv. 32.  § (1) bekezdés b) pontja szerint,
a TSzK és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerzõdés hatálybalépésének dátuma szerinti sorrend alapján bírálja
el.”

3.  § Az R. a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról
 szóló 14/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított rendelkezéseit a módosító
rendelet hatálybalépését követõen benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek vonatkozásában kell
alkalmazni.”
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4.  § (1) Az R. 5.  § (2) bekezdés cb) pontjában a „hatályos támogatási határozattal rendelkezik” szövegrész helyébe a „jogerõs
támogatási határozattal rendelkezik” szöveg lép.

(2) Az R. 6.  § (9) bekezdése „azoknak a jogszabályoknak az adatait” szövegrész helyébe az „azokat a jogszabályokat”
szöveg lép.

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 15/2010. (IX. 3.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk
indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 
113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint 
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  §
(4) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:]
„i) a mûködtetési idõszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány
tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni
ia) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszerérõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,
ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl  szóló
29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,
ic) juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerérõl  szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben,
id) sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
 szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben,
ie) baromfiakra vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és mûködtetésének rendjérõl  szóló
120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben
elõírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.”

2.  § (1) Az R. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és október 31. között, ezt követõen évente szeptember 15. és október 
31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”

(2) Az R. 5.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:]
„a) ügyfél-azonosítási adatok,”

3.  § Az R. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél legkésõbb 2011. január 31-ig, ezt követõen pedig a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerõre
emelkedését követõen másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési idõszak végéig köteles az MVH által
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rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési
kérelmet benyújtani. A formanyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:
a) ügyfél-azonosítási adatok,
b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.”

4.  § Az R. 8.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 15. és október 31. között
benyújtott támogatási kérelmek esetében – a (2) bekezdés d) pontjától eltérõen – 2010. szeptember 6. és november 2.
között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.”

5.  § (1) Az R. 9.  § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Amennyiben]
„d) az ügyfél a 4.  § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át
visszafizetni.”

(2) Az R. 9.  § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy]
„a) a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelõ százalékát a határozat jogerõre emelkedését
követõ 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 3. naptári év végére vállalt üzemmérettõl 10%-ot meghaladóan marad
el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át
visszafizetni,”

6.  § Az R. a következõ 12.  §-sal egészül ki:
„12.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához
a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról  szóló 
15/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1183/2010. (IX. 3.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról

A Kormány
mérlegelve a térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése érdekében meghirdetett pályázati kiírások
megtartásának, illetve visszavonásának következményeit,

1. elrendeli az alábbi pályázati konstrukcióknak a megjelölt operatív programok 2009–2010. évi akciótervébõl azonnali
hatállyal történõ törlését:
– Dél-Alföldi OP: DAOP-2009-4.3.2 kódjelû, Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai

fejlesztése elnevezésû pályázati konstrukció;
– Észak-Alföldi OP: ÉAOP-2009-4.1.6 kódjelû, Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai

fejlesztése elnevezésû pályázati konstrukció;
– Észak-Magyarországi OP: ÉMOP-2009-4.3.2 kódjelû, A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai

rendszerek továbbfejlesztése elnevezésû pályázati konstrukció;
– Közép-Dunántúli OP: KDOP-2009-5.3.1 kódjelû, Közszolgáltatások elérését segítõ informatikai rendszerek

elnevezésû pályázati konstrukció;
– Közép-Magyarországi OP: KMOP-2009-4.7.1 kódjelû, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

elnevezésû pályázati konstrukció;
– Nyugat-Dunántúli OP: NYDOP-2009-5.4.1 kódjelû, A regionális információs társadalom kiteljesítése elnevezésû

pályázati konstrukció; valamint
– Dél-Dunántúli OP: DDOP-2009-3.1.4 kódjelû, E-közigazgatási rendszerek fejlesztése elnevezésû pályázati

konstrukció.
Határidõ: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az 1. pont szerinti
akcióterv-módosítás alapján a támogatói döntések 2010. szeptember 3-ig jogszerûen visszavonásra kerüljenek;

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy kerüljön bemutatásra, hogy
az 1. pont szerinti döntés nyomán „a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és
felelõs intézményeirõl”  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 15.  § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
akcióterv tartalom hogyan változik az érintett programoknál;

Határidõ: 2010. november 30.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve, hogy dolgozza ki

és terjessze a Kormány elé az önkormányzatok számára nyújtható informatikai háttérszolgáltatások eredményes és
költséghatékony biztosítását lehetõvé tevõ rendszer kialakításának koncepcióját.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2010. október 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 140. szám 22785



A miniszterelnök 81/2010. (IX. 3.) ME határozata
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként  való létrehozásáról  szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Nemzetközi
Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként  való létrehozásáról  szóló Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

3. felhívom a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetésérõl  szóló
törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány 
elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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