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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
9/2009. (IV. 8.) EüM
rendelete
a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló
1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet, az orvosi
rehabilitáció céljából társadalombiztosítási
támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról
szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet, a gyógyászati
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról
és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet,
valamint a gyógyszerrendeléshez használandó
számítógépes program minõsítésének szabályairól
szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
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„(1) Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati
ellátások a gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített orvosi rendelvénnyel
(a továbbiakban: vény) és két példányban kitöltött kezelõlapon rendelhetõk. A kezelõlap kiállítására – a 9. §-ban
meghatározott kivétellel – a gyógyászati ellátást rendelõ
orvos jogosult.”
(2) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az OEP a honlapján
a) a társadalombiztosítási támogatás elszámolására
érvényes szerzõdéssel rendelkezõ gyógyászati ellátást
nyújtó szolgáltatók körében bekövetkezõ változásokról
szóló tájékoztatót a változást követõ öt munkanapon belül,
b) a társadalombiztosítási támogatás elszámolására
a naptári negyedév utolsó napján érvényes szerzõdéssel
rendelkezõ gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók jegyzékét a naptári negyedév utolsó napját követõ öt munkanapon belül
közzéteszi.”

3. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) és
u) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) és b) pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESZCSM rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Olyan gyógyszert, amelynek a közfinanszírozás
alapjául – a külön jogszabály alapján – elfogadott árához
(a továbbiakban: ár) a járóbeteg-ellátás keretében a társadalombiztosítás támogatást nyújt, az orvos csak a társadalombiztosítás által e célra rendszeresített, a (3) bekezdés
szerint kitöltött vényen rendelhet.”

2. §
(1) Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról
szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban:
EüM rendelet) 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati
segédeszköz a gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített, a (3) bekezdés szerint kitöltött vényen, szemüveglencse és szemüvegkeret,
kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék a 14. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon rendelhetõ. Fogtechnikai eszköz rendelése esetén a társadalombiztosítás
által rendszeresített vényhez csatolni kell a 15. számú mellékletben meghatározott „Munkalap a rögzített fogpótláshoz”, illetve a ,,Munkalap a lemezes fogpótláshoz” elnevezésû nyomtatványt. A vényen fel kell tüntetni a fogpótlás és fogszabályozás segédeszközének megnevezését.”

4. §
(1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes
program minõsítésének szabályairól szóló 53/2007.
(XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.) 4. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására
álló és fekvõ helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell
továbbá lennie:”
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(2) Az r. 4. § (1) bekezdése a következõ f)–h) ponttal
egészül ki:
[A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására
álló és fekvõ helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:]
„f) a külön jogszabály szerinti „Szakorvosi javaslat
támogatással történõ gyógyszerrendeléshez” címû ûrlap
elõállítására és kinyomtatására,
g) külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhetõ gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzõje
számának, valamint a szakorvosi javaslat keltének vényre
nyomtatására,
h) arra, hogy a felhasználó orvos a megszerzett szakképesítéseit rögzítse, és ennek alapján a külön jogszabály
által szakorvosi szakképesítéshez kötött, támogatással történõ gyógyszerrendelés esetén kizárólag a külön jogszabályban megjelölt szakképesítéssel rendelkezõ felhasználó orvos esetén tegye lehetõvé a vény kinyomtatását.”
(3) Az r. 1. számú melléklete 2. f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az extra vonalkód adattartalmának kódolása:]
„f) A felírt gyógyszer TTT kódja, 9 számjegy hosszúságban. Többkomponensû magisztrális gyógyszer esetén
TTT kódként 9 db „0” karakter írandó.”

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet kihirdetésekor forgalomban lévõ,
a jogszabályi követelményeknek megfelelõ vények idõbeli korlátozás nélkül felhasználhatók.
(3) Az ESZCSM rendelet 1. számú melléklete, továbbá
az EüM rendelet 13. számú melléklete hatályát veszti.
(4) Az ESZCSM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „az
1. számú melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás által e célra rendszeresített” szöveg lép.
(5) Az r. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon
hatályos rendelkezései alapján már minõsített szoftver
2009. július 1-jétõl akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzõi vagy felhasználási jogaival rendelkezõ szervezet az
e rendelet szerinti módosítások kapcsán szükséges szoftvermódosítás teljesítésérõl 2009. június 30-áig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítási Felügyelethez.
(6) Az 1–4. § és a (3)–(4) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés az
e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát
veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
39/2009. (IV. 8.) FVM
rendelete
az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„d) tejkvóta összessége: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 43/2008.
(IV. 4.) FVM rendelet szerinti beszállítási és közvetlen értékesítési tejkvóta együttes összege.”

2. §
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Öröklés esetén a támogatási jogosultság jogosultja
változásának az MVH által vezetett nyilvántartásban történõ átvezetése iránti kérelmet – a jogerõs hagyatékátadó
végzéssel vagy annak másolatával együtt – a hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedésétõl számított harminc
napon belül be kell nyújtani az MVH-nak.”

3. §
(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A termelõ támogatási jogosultságát vagy annak egy
részét az állatállomány átruházása, illetve bérbeadása nélkül más termelõ részére átruházhatja, illetve bérbe adhatja,
összhangban az 1973/2004/EK rendelet 78. cikk 3. pontjában és a 108. cikk 3. pontjában foglaltakkal.”
(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbeadása esetén a feleknek a támogatási jogosultság jogosult-
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ja változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó
szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet közösen
kell benyújtaniuk az MVH-hoz legkésõbb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott, a vonatkozó támogatási jogcímhez kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatást szabályozó jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó
jogerõs határozat kézhezvételét követõen a támogatási
kérelemre vonatkozó benyújtási idõszak utolsó napjával
bezárólag. A teljes állatállomány birtokon tartási idõszak
alatt történõ átruházásakor az átadó termelõ által bérelt
támogatási jogosultságnak az átvevõ termelõ részére történõ bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja
változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet az átruházástól számított tizenöt napon belül kell benyújtani az
MVH-hoz.”
(3) Az R. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatási jogosultságok átruházása vagy bérbeadása esetén megállapított új egyéni felsõ határ megállapítása vonatkozásában az 1973/2004/EK rendelet 80. és
110. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.”

4. §
Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a termelõ adott támogatási évben az egyéni
támogatási felsõhatár kilencven százaléka alatt használja
ki támogatási jogosultságát, akkor az összes ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék
javára ellenérték nélkül megvonásra kerül, függetlenül
attól, hogy a termelõ saját vagy használatba vett támogatási jogosultságát érinti. Kivételt képeznek az
1973/2004/EK rendelet 78. és 108. cikke (2) bekezdéseiben megfogalmazott esetek.”

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 6. §
(2) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
40/2009. (IV. 8.) FVM
rendelete
az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság
országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl
szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság
országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl szóló
30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Az igényelhetõ támogatási jogosultság legmagasabb
mértéke:]
„b) anyatehéntartás esetén az országos tartalék legfeljebb 5%-a.”
(2) Az R. 2. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Támogatási jogosultság iránti kérelmet csak az
a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: termelõ) nyújthat be, aki (amely)
a) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási,
illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás
alatt, és
b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja esetén maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik
ba) legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú
végzettséggel,
bb) legalább középfokú mezõgazdasági vállalkozó
(OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,
bc) ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,
bd) aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,
be) a ba)–bd) alpontokban foglaltakkal egyenértékû, az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy
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bf) a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal.
(6) A termelõ
a) az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében, az
országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követõ három naptári évig,
b) a juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás esetében az országos tartalékból igényelt támogatási jogosultság megszerzését követõ három évig
a rendelkezésére álló támogatási jogosultságot nem ruházhatja át, illetve nem adhatja bérbe, azt maga köteles kihasználni, kivéve, ha az átruházás az adott jogosultság
típusnak megfelelõ teljes (anyajuh vagy anyatehén) állatállománnyal történik, illetve ha a vonatkozó állattartó
tevékenységét az átadó – tenyészete felszámolásával egyidejûleg – megszünteti. Amennyiben a jogosultság átruházása jóváhagyásra kerül, az átadó a következõ támogatási
évben nem juthat támogatási jogosultsághoz az országos
tartalékból.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 2. §
(3) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
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rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
8. §-ának (5)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 4. számú melléklete
szerinti székhelyû iskolafenntartó esetében a tejtermékek
bruttó vételárának száz százaléka.
(6) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatás a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka, függetlenül attól, hogy a tanuló
gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval
együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésbenoktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.
(7) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 5. számú melléklete szerinti székhelyû iskolafenntartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatás, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és a bruttó vételár különbözetének ötven
százaléka.
(8) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 6. számú melléklete szerinti székhelyû iskolafenntartó esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatás, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás és a bruttó vételár különbözetének húsz
százaléka.”

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

2. §
Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
41/2009. (IV. 8.) FVM
rendelete
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) 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 – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. január 1. napját
követõ idõszakra megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet 1–2. §-a, valamint e bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY
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Melléklet a 41/2009. (IV. 8.) FVM rendelethez
„3. számú melléklet a 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelethez

MVH
MezĘgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Integrált Igazgatási és EllenĘrzési Rendszer
Támogatási kérelem
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
.../2008. (......) FVM rendelethez – FĘlap

Benyújtás helye: MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kérelmezĘ székhelye szerint
illetékes megyei kirendeltsége

P. H.

B2032

(A támogatási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani. A támogatási kérelmet
géppel vagy nyomtatott nagybetĦvel kell kitölteni!)
1 - Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfélregisztrációs szám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
2 - KérelmezĘ
adatai
ElĘtag:
Név:

Utótag:

ƑƑƑƑƑ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

3 - Kapcsolattartási információ
Név:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Helység:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

2009/47. szám

Irányítószám:

Telefonszám:
Fax:
E-mail:

MAGYAR KÖZLÖNY

ƑƑƑƑ Postai
cím:

.................................................................................
..............................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ Telefonszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
...............................................................................................................
...............................................................................................................

4 - Az intézményfenntartó típusa (a megfelelĘ részt kérjük megjelölni):
– települési önkormányzat
= intézményfenntartó társulás gesztor önkormányzata
= intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat
– megyei önkormányzat
– országos kisebbségi önkormányzat
– gesztor önkormányzat / többcélú kistérségi társulás, ez esetben kérjük a társulás
tagjainak nevét az alábbiakban megadni:

–
–
–

14159

alapítvány
egyházközség
egyéb,
éspedig:

5 - Az intézményfenntartó az ellátást (a megfelelĘ részt kérjük megjelölni):
– az óvodai nevelésben részt vevĘ gyermekek részére biztosította;
– a közoktatásban részt vevĘ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek
megfelelĘ korosztályú tanulói részére biztosította;
– a közoktatásban részt vevĘ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek
megfelelĘ korosztályú, gyógypedagógiai tantervĦ oktatásban részt vevĘ általános
iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényĦ tanulói részére
biztosította;
– szakiskolai, illetve középiskolai tanulók részére biztosította.
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6 - A támogatási idĘszak meghatározása (a megfelelĘ részt kérjük megjelölni):
1. I. idĘszak (2009. január–március)
2. II. idĘszak (2009. április–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos
kezdĘ napja)
3. III. idĘszak (2009. szeptember–október)
4. IV. idĘszak (2009. november–december)
7 - Az iskolafenntartó által mĦködtetett általános
iskola(k) adatai:
A program keretében a(z) ................ idĘszakban (jelölje meg a megfelelĘ idĘszakot!)
az alább feltüntetett iskolá(k)ban iskolatej-ellátásban részesülĘ általános iskolai tanulók
átlaglétszáma: ƑƑƑƑƑ fĘ
A programban résztvevĘ általános iskola(k) neve, OM azonosító száma, valamint a
nyári szünet hivatalos kezdĘ napja:
II. idĘszak
(április–nyári
Általános iskola(k) neve
OM azonosító
szünet kezdĘ
száma
napja) esetén
a nyári szünet
hivatalos kezdĘ
napja
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
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8 - Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mĦködĘ,
illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igényĦ tanulók ellátását biztosító általános
iskola(k) adatai:
A program keretében a(z) ................ idĘszakban (jelölje meg a megfelelĘ idĘszakot!) az
alább feltüntetett iskolá(k)ban iskolatej-ellátásban részesülĘ gyógypedagógiai tanterv
alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanulók átlaglétszáma: ƑƑƑƑƑ fĘ
A programban résztvevĘ, gyógypedagógiai tanterv alapján mĦködĘ, illetve integráltan
nevelt sajátos nevelési igényĦ tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) neve, OM
azonosító száma, valamint a nyári szünet hivatalos kezdĘ napja:
II. idĘszak
(április–nyári
Általános iskola(k) neve
OM azonosító
szünet kezdĘ
száma
napja) esetén
a nyári szünet
hivatalos kezdĘ
napja
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.

9 - Az iskolafenntartó által mĦködtetett szak-, illetve középiskola(k) adatai
A program keretében a(z) ................ idĘszakban (jelölje meg a megfelelĘ idĘszakot!) az
alább feltüntetett szak-, illetve középiskolá(k)ban iskolatej-ellátásban részesülĘ tanulók
átlaglétszáma: ƑƑƑƑƑ fĘ
A programban résztvevĘ szak-, illetve középiskolá(k) neve, OM azonosító száma,
valamint a nyári szünet hivatalos kezdĘ napja:
II. idĘszak
(április–nyári
Szak-, illetve középiskola(k) neve
OM azonosító
szünet kezdĘ
száma
napja) esetén a
nyári szünet
hivatalos kezdĘ
napja
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
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ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.

10 - Az óvodafenntartó által mĦködtetett óvoda(k) adatai
A program keretében a(z) ................ idĘszakban (jelölje meg a megfelelĘ idĘszakot!) az
alább feltüntetett óvodá(k)ban iskolatej-ellátásban részesülĘ óvodások átlaglétszáma:
ƑƑƑƑƑ fĘ
A programban résztvevĘ óvodá(k) neve, OM azonosító száma, valamint a nyári szünet
hivatalos kezdĘ napja:
II. idĘszak
Óvoda(k) neve
OM azonosító (április–nyári
szünet kezdĘ
száma
napja) esetén a
nyári szünet
hivatalos kezdĘ
napja
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
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ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.

11 - Kiszállított tejegyenérték mennyiség
(kiszállított tejmennyiség + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben)
Óvodások részére kiszállított tejegyenérték
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
mennyiség:
Általános iskolások részére kiszállított
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
tejegyenérték mennyiség:
Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
integráltan nevelt általános iskolai tanulók részére
kiszállított tejegyenérték mennyiség:
Szak-, illetve középiskolai tanulók részére
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
kiszállított tejegyenérték mennyiség:
Kiszállított tejegyenérték mennyiség összesen:
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
12 - Kiosztott tejegyenérték mennyiség
(kiosztott tejmennyiség + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben)
Óvodások részére kiosztott tejegyenérték
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
mennyiség:
Általános iskolások részére kiosztott tejegyenérték
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
mennyiség:
Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
integráltan nevelt általános iskolai tanulók részére
kiosztott tejegyenérték mennyiség:
Szak-, illetve középiskolai tanulók részére
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
kiosztott tejegyenérték mennyiség:
Kiosztott tejegyenérték mennyiség összesen:
ƑƑƑƑƑƑƑƑ liter
13 - A kiosztott mennyiség alapján igényelt támogatás összege
Óvodások ellátása esetében:
ƑƑƑƑƑƑƑƑ Ft azaz
................................ forint
Általános iskolai tanulók ellátása esetében: ƑƑƑƑƑƑƑƑ Ft azaz
................................ forint
Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló,
ƑƑƑƑƑƑƑƑ Ft azaz
................................ forint
illetve integráltan nevelt általános iskolai
tanulók esetében:
Szak-, illetve középiskolások ellátása
ƑƑƑƑƑƑƑƑ Ft azaz
esetében:
................................ forint
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Az igényelt támogatás összesen:
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ƑƑƑƑƑƑƑƑ Ft azaz
................................ forint

14 - Csatolt dokumentumok
Csatolt dokumentumok száma: ƑƑƑ
15 - Nyilatkozatok
Alulírott büntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelemben
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
16 - Mellékletek
Az adott támogatási idĘszakra vonatkozó számlákon szereplĘ, leszállított
termékmennyiség termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai
tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai
tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontása.

Helység:

Dátum:

ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.
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17 - Kitöltési dátum és aláírás

Aláírás:

B2033

MAGYAR KÖZLÖNY

MVH
MezĘgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Integrált Igazgatási és EllenĘrzési Rendszer
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
.../2008. (......) FVM rendelethez - Betétlap
SzámlaösszesítĘ

Benyújtás helye: MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kérelmezĘ székhelye szerint illetékes megyei kirendeltsége

1 - Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfélregisztrációs szám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
Név:

ƑƑ oldal

14165

14166

2 - SzámlaösszesítĘ
Leszállított mennyiség
liter/kg
Számla- Szállítási
szám idĘszak*

Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

darab***

TermékÁltalános iskola
kateNorgória** Óvoda
Speciámál
lis
tantanterv
terv

Általános iskola
Szak-,
Norilletve
Óvoda mál Speciáközéplis
taniskola
tanterv
terv

Általános iskola
Szak-,
Norilletve ÖsszeÓvoda mál Speciáközép- sen
lis
taniskola
tanterv
terv

Szak-,
illetve Összeközép- sen
iskola
MAGYAR KÖZLÖNY

3 - Kitöltési dátum és aláírás
Helység:

Dátum:

ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.

Aláírás:

** A rendeletben meghatározott I., II. vagy III. kategória *** Sajt esetében nem kell kitölteni!

2009/47. szám

A számlaösszesítĘ a szükséges példányszámokban másolható!
* A szállítási idĘszakot év/hó/nap formátumban kérjük megadni!
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MVH
MezĘgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Integrált Igazgatási és EllenĘrzési Rendszer
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
.../2008. (.......) FVM rendelethez – Betétlap
SzámlaösszesítĘ megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor
önkormányzatok, alapítványok, egyházközségek és többcélú kistérségi társulások részére

B2034

1 - Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfélregisztrációs szám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
Név:

ƑƑ oldal

MAGYAR KÖZLÖNY

Benyújtás helye: MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kérelmezĘ székhelye szerint illetékes megyei kirendeltsége
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2 - SzámlaösszesítĘ
Oktatási intézmény neve:
Oktatási intézmény
székhelye:
Számla szerinti bruttó összeg (Ft)

Leszállított mennyiség
liter/kg
Számla- Szállítási
szám idĘszak*

darab***
Általános iskola
Szak-,
Nor- Speciáilletve
Óvoda mál
lis
középtanterv
taniskola
terv

Általános iskola
Szak-,
Nor- Speciáilletve ÖsszeÓvoda mál
lis
közép- sen
tanterv
taniskola
terv

Szak-,
illetve Összeközép- sen
iskola

MAGYAR KÖZLÖNY

TermékÁltalános iskola
kateNor- Speciágória** Óvoda
lis
mál
tan- tanterv
terv

3 - Kitöltési dátum és aláírás
Helység:

Dátum:

ƑƑƑƑ. ƑƑ. ƑƑ.

Aláírás:

** A rendeletben meghatározott I., II. vagy III. kategória *** Sajt esetében nem kell kitölteni!”

2009/47. szám

A számlaösszesítĘ a szükséges példányszámokban másolható!
* A szállítási idĘszakot év/hó/nap formátumban kérjük megadni!
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Az önkormányzati miniszter
19/2009. (IV. 8.) ÖM
rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjérõl
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
Fogalomrendszer
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység
támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbinál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi
eszközök létrehozására irányul, vagy a meglévõ tárgyi eszközök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését
valósítja meg;
b) uniós támogatási szerzõdés: a megítélt uniós támogatásról szóló, az érintett felek által aláírt támogatási szerzõdés;
c) települési önkormányzatok társulásai:
ca) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a és 18. § (2) bekezdése szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ társulás (a továbbiakban: Ttv. szerinti társulás), továbbá
cb) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Ktt.) szerint megalakult többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: kistérségi társulás);
d) EU Önerõ Alap támogatás: a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. Törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 12. pontjában foglalt elõirányzat az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik fejlesztési célú
európai uniós pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez nyújtott támogatás;
e) saját forrás: a helyi önkormányzatok által – az uniós
és az EU Önerõ Alap támogatással megvalósítani tervezett
fejlesztésre – képviselõ-testületi, közgyûlési határozattal
jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; a ca) pont sze-
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rinti társulások esetén a saját forrás a társulás tagönkormányzatai által a megvalósítani tervezett fejlesztésre képviselõ-testületi határozattal jóváhagyott, vagy a képviselõtestület költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazása
alapján a polgármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás,
amelybe a lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek
támogatása és egyéb magánforrás nem számít bele.

Általános rendelkezések, pályázók köre
2. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ az Európai Unió támogatásai (a továbbiakban: uniós támogatás)
iránt a 2007–2013 programozási idõszakra a (3) bekezdés
szerinti célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez.
(2) Az EU Önerõ Alap támogatás elõirányzata szolgál
a korábbi években jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatások pénzügyi fedezetéül is.
(3) A 2009. évben új EU Önerõ Alap támogatási igény
az önkormányzati feladatok ellátását segítõ, illetve biztosító
a) egészségügyi fekvõ- és járóbeteg-szakellátási intézmények,
b) kulturális intézmények,
c) vízgazdálkodási:
ca) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési
cb) árvízvédelmi,
cc) ivóvízminõség javítása,
d) környezetvédelmi:
da) települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ rekultivációs programok végrehajtása,
db) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése,
dc) szennyvízelvezetés és -tisztítás,
célú, valamint
e) az óvodai nevelési és alapfokú oktatási intézmények,
f) szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények,
g) a helyi közutak, kerékpárutak és
h) közterületek
infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás
saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.
(4) A (3) bekezdés pontjai szerinti célokhoz támogatást
kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségû társulásaik (a továbbiakban együtt: Pályázó)
igényelhetnek:
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott települések;
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b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet) 2. számú mellékletében szereplõ kistérségek területén lévõ települések;
c) azon önkormányzatok, amelyek a 2007. és 2008.
években az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ
települési önkormányzatok támogatásában részesültek;
d) a többcélú kistérségi társulások az általuk fenntartott
intézmények fejlesztéséhez, fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek támogatást, amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért;
e) a Ttv. szerinti társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelõ
tagjaik által vállalt saját forrás alapján igényelhetnek.
(5) Az (1) bekezdés szerinti uniós támogatás esetében az
EU Önerõ Alap támogatás akkor igényelhetõ, ha
a) a fejlesztés nem kezdõdött meg, vagy amennyiben
a fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak mûszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerõ Alap támogatási igény
benyújtását követõ 60 napon belül nem történik meg, és
b) a fejlesztés a Pályázó vagyonának gyarapodását
eredményezi.
(6) A Pályázó benyújthatja EU Önerõ Alap támogatásra
igényét abban az esetben is, amennyiben az uniós támogatást az általa fenntartott költségvetési szerv nyerte el.

3. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatás mértéke – kivéve a
(3) bekezdésben foglaltakat – nem haladhatja meg a Pályázó saját forrásának százalékában kifejezve
a) a 2. § (3) bekezdésének ca), cb) és cc) pontja szerinti
pályázat esetén a 60%-ot,
b) a 2. § (3) bekezdésének a), da), db), dc), e) és
g) pontja szerinti pályázat esetén az 50%-ot,
c) a 2. § (3) bekezdésének b) és f) pontja szerinti pályázat esetén a 40%-ot,
d) a 2. § (3) bekezdésének h) pontja szerinti pályázat
esetén a 30%-ot.
(2) A jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatás pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg.
(3) Ha a Pályázó
a) a kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségek
területén lévõ települések (a továbbiakban: LHH települések) közé tartozik, és
b) 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 16. § (3) bekezdésének d) pontja alapján kistérségi programban meghatá-
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rozott, és a 2. § (3) bekezdésében megjelölt célok megvalósítását célzó projekt megvalósításához nyert uniós támogatást,
akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértéke elérheti a
Pályázó saját forrásának 75%-át.

Pályázati nyomtatványok
4. §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az uniós támogatási szerzõdést, vagy a 2007–2013
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes
rendelet szerinti, azt helyettesítõ támogatói okiratot
b) önkormányzat pályázata esetén a képviselõ-testületnek vagy közgyûlésnek az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító hitelesített
határozati kivonatát, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés
költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozatát, kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv.
szerinti társulás esetén valamennyi, a pályázatban részt
vevõ önkormányzat esetében a saját forrás vállalását tanúsító hitelesített határozati kivonatát vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát,
c) települési önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodást,
d) az e rendelet mellékleteit képezõ – a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével – pontosan és hiánytalanul kitöltött adatlapokat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselõ-testületi, közgyûlési, társulási tanácsi határozatnak vagy polgármesteri nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a Pályázó megnevezését,
b) a képviselõ-testületi, közgyûlési, társulási tanácsi
határozat számát,
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,
d) a források biztosításának vállalt módját.
Pályázati eljárás
5. §
(1) A Pályázó 2009. október 1-jéig nyújthat be pályázatot a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság).
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(2) A pályázatot
a) elektronikus úton szükséges kitölteni, és
b) papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani,
a másolati példányt a helyi önkormányzat jegyzõje, kistérségi társulás esetén a munkaszervezet vezetõje hitelesíti.
(3) Amennyiben az ÖM a pályázatok vizsgálata során
további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését
tartja szükségesnek, ezeket a Pályázók – külön felhívásra –
kötelesek részére 8 napon belül teljesíteni.

Bírálat eljárásrendjének szabályai
6. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatásról az önkormányzati
miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlás(ok)nak az
ÖM-be érkezését követõ 60 munkanapon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt.
(2) Az önkormányzati miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás megítélésére – kivéve a 3. §
(3) bekezdése szerinti esetet – is jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerzõdés megkötése elõtt az érintett
önkormányzattal, illetve társulással egyeztetni szükséges.
(3) Az önkormányzati miniszter a döntésérõl az elbírálást követõ 15 munkanapon belül értesíti a Pályázókat.
(4) A megítélt EU Önerõ Alap támogatás vissza nem
térítendõ támogatás, amely a fejlesztés teljes idõtartamára
vonatkozóan kerül megállapításra.
(5) A támogatási döntést az ÖM honlapján a döntést
követõ 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

7. §
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha
a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli
a szükséges saját forrás kiegészítését,
b) adósságrendezési eljárás alatt áll,
c) az uniós támogatási szerzõdésben – kivéve a 2. §
(6) bekezdése szerinti esetet – nem a Pályázó a kedvezményezett,
d) az uniós támogatási szerzõdésben a Pályázó mellett
olyan pályázó vagy szerzõdõ fél is megjelenik, aki nem
tartozik a 2. § (4) bekezdése szerinti Pályázók közé,
e) az elnyert EU támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó elõírások azt
nem teszik lehetõvé,
f) a pályázatban foglalt adatok nem egyeznek meg az
uniós támogatási szerzõdés pénzügyi-mûszaki adataival,
g) a hiánypótlás, valamint az ÖM kérésére megtett
kiegészítések, módosítások ellenére az igénylésben szereplõ adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak.
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8. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás meghatározásának
alapját az uniós támogatási szerzõdésben rögzített, a Pályázó költségvetésében vállalt saját forrás összege képezi.
(2) Az EU Önerõ Alap Támogatási Szerzõdésben a
támogatás százalékos mértéke, összege és ütemezése az
uniós támogatási szerzõdésben foglalt adatok alapján
kerül rögzítésre.
(3) Amennyiben az uniós támogatási szerzõdésben nem
forintban, hanem euróban jelennek meg a finanszírozáshoz szükséges források, és az átváltás árfolyamáról nem
rendelkeznek a dokumentumok, akkor 260,– Ft/euró
átváltási mértékkel történik a forint összegek meghatározása, és képezik a további számítások alapját.
Támogatási szerzõdés megkötése,
szerzõdéskötési feltételek
9. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit az önkormányzati miniszter és a Pályázó támogatási szerzõdésben rögzíti.
(2) A támogatási szerzõdés önkormányzati miniszter
által aláírt 4 példányát az ÖM a Pályázónak megküldi, aki
a támogatási szerzõdés 3 példányát legkésõbb a kézhezvételtõl számított 30 napon belül az arra jogosult aláírásával
ellátva visszaküldi az ÖM részére.

10. §
A támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási
szerzõdés megkötése, mely tartalmazza az alábbi elemeket:
a) a Pályázó által megvalósítandó fejlesztésnek az
uniós támogatási szerzõdés szerinti pontos megnevezését
és azonosító adatait,
b) az EU Önerõ Alap támogatás százalékos mértékét,
összegét és éves ütemezését,
c) az EU Önerõ Alap támogatás folyósításának feltételeit,
d) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit,
e) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy
részbeni teljesítése esetén irányadó, e rendelet 12–13. §-a
szerinti jogkövetkezményeket.

A támogatás folyósítása
11. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatást a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint, teljesítményarányosan, az ÖM
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utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja
a Pályázó költségvetési elszámolási számlájára.

13. §

(2) Az EU Önerõ Alap támogatás folyósítása
a) az uniós támogatási szerzõdésben foglalt kifizetési
ütemezéshez igazodik, és
b) évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerõ
Alap támogatási szerzõdésben meghatározott évenkénti
üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során
ba) elõzõ évi maradvány felhasználása történik,
bb) az uniós támogatási szerzõdés módosításával az
uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.

A Pályázó a 12. § alapján megállapított jogtalan felhasználás esetén a támogatást köteles haladéktalanul visszafizetni a központi költségvetésbe.

Jogtalan felhasználás
12. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatás jogtalan felhasználásának minõsül, ha
a) a Pályázó a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott,
b) a Pályázó az EU Önerõ Alap támogatását nem a támogatási szerzõdésben rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelõen használja fel,
c) a Pályázó (illetve költségvetési szerve) elveszti az
uniós támogatásra való jogosultságát.
(2) Amennyiben az uniós támogatási szerzõdés bármely
pontjának megsértése miatt a pályázónak az uniós támogatást vissza kell fizetnie, az EU Önerõ Alap támogatás arányos részérõl is köteles lemondani és a támogatást a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.
(3) A Pályázó köteles az EU Önerõ Alap támogatást
részben vagy egészben visszafizetni, ha
a) a Pályázó a fejlesztés összköltségének növekedése
nélkül saját forrásból, átvett pénzeszközbõl, fejlesztési
célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékû bevételként az adott fejlesztés esetében további fejlesztési
forrásokhoz jut (saját forrás további kiváltása), vagy
b) a jogszabályban erre feljogosított szervek vizsgálata
alapján a Pályázónak (költségvetési szervének) visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(4) Amennyiben az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, valamint ha a szerzõdést érintõ adatok és körülmények változnak, a Pályázó haladéktalanul
köteles e tényt írásban az ÖM részére bejelenteni. Ebben
az esetben a Pályázónak a támogatás egészérõl vagy egy
részérõl le kell mondania, továbbá a feleknek a támogatási
szerzõdést fel kell bontaniuk vagy azt az új körülményeknek megfelelõen módosítaniuk kell.

Ellenõrzés, monitoring
14. §
(1) Az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben foglaltak teljesítését jogszabályban erre feljogosított szervek
ellenõrzik.
(2) A Pályázó köteles
a) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználását – számlákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal alátámasztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az
ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni,
a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani,
b) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint elszámolni, az év
végi elszámolás szabályszerûségének felülvizsgálatára az
Áht. 64/D. §-ában foglaltak az irányadók.

Átmeneti és záró rendelkezések
15. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2008. évi támogatásának rendjérõl szóló 16/2008.
(III. 28.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) hatályát
veszti.
(3) Az Önkormányzati Minisztériumba az R. alapján
2008. évben beérkezett, de el nem bírált EU Önerõ Alap
pályázatok esetében a döntés az EU Önerõ Alap támogatás
költségvetési forrás terhére történik, a támogatási igények
elbírálása esetén az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.)
MeHVM rendelet 19. § (4) bekezdésében az „az
998/2006/EK” szövegrész helyébe az „az 1998/2006/EK”
szöveg lép.
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Adatlap
EU Önerõ Alap igényléséhez

2009/47. szám

1. számú melléklet a 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelethez

I. Pályázó adatai:
Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:

2.

Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás)* neve:

3.

6.

Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás elér- Fax:
hetõsége:
Tel.:
e-mail:
Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás adószáma:
Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás
törzsszáma:
Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) neve:

7.

Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) telefonszáma:

8.

Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) e-mail címe:

4.
5.

MAGYAR KÖZLÖNY

1.

II. A támogatandó feladat megjelölése:
1.

Az elnyert uniós támogatás megjelölése:

2.

Az uniós támogatási szerzõdés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
Az uniós támogatási szerzõdés/nyertes pályázat azonosítója:

3.
4.
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A fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdésben/nyertes pályázatban
megjelölt megnevezése:

14174

5.

A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt mûszaki
tartalomnak megfelelõen!):

Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.
Kelt: ......................., 2009. év ..................... hó ........... nap

.................................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása

2009/47. szám

* Az I. 2. pont szerinti társulásnak (valamennyi tagot feltüntetve) a 2. számú mellékletet is ki kell töltenie!

MAGYAR KÖZLÖNY

III. Nyilatkozat:

A Pályázó Társulás adatai

Sorszám

Önkormányzat
neve

Önkormányzatra
jutó maximális
EU Önerõ Alaptámogatás
(forint)

Sorszám

Önkormányzat
neve

Önkormányzatra
jutó maximális
EU Önerõ Alap
támogatás
(forint)
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

KSH
kód

EU Önerõ Alap
támogatás
Az önkormányzatra
maximális mértéke
jutó összes saját
a 3. §-ban foglaltak
forrás
szerint
(forint)
(%-ban)

MAGYAR KÖZLÖNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

KSH
kód

EU Önerõ Alap
támogatás
Az önkormányzatra
maximális mértéke
jutó összes saját
a 3. §-ban foglaltak
forrás
szerint
(forint)
(%-ban)

2009/47. szám

2. számú melléklet a 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelethez

Önkormányzat
neve

Sorszám

KSH
kód

Önkormányzat
neve

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Saját forrás mindösszesen:

EU Önerõ Alap
támogatás
Az önkormányzatra
maximális mértéke
jutó összes saját
a 3. §-ban foglaltak
forrás
szerint
(forint)
(%-ban)

Önkormányzatra
jutó maximális
EU Önerõ Alap
támogatás
(forint)

MAGYAR KÖZLÖNY

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

KSH
kód

Önkormányzatra
jutó maximális
EU Önerõ Alaptámogatás
(forint)
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Sorszám

EU Önerõ Alap
támogatás
Az önkormányzatra
maximális mértéke
jutó összes saját
a 3. §-ban foglaltak
forrás
szerint
(forint)
(%-ban)

2009/47. szám
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3. számú melléklet a 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelethez
A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai
EU Önerõ Alap támogatás maximális mértéke a
3. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján (%-ban)
A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):
Források megnevezése

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

Összesen:
(forint)

MAGYAR KÖZLÖNY

1. EU Alapokból igényelt forrás összege
2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében
biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját forrása (3.1.+3.2.)
3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére
vállalt saját forrás összege
3.2. Hitel
4. Egyéb források összesen ( 4.1.+4.2.+4.3. )
4.1. Lakossági hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek támogatása
5. A beruházás összköltsége
(1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.3.)
Az EU Önerõ Alapból igényelhetõ támogatás maximális összege:
A Pályázó által igényelt EU Önerõ Alap támogatás
összege:
B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):
Megnevezés
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Összesen:

Összeg:
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C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):
Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12)
és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.
Kelt: ......................., 2009. év ..................... hó ........... nap

.......................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása
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A pénzügyminiszter
6/2009. (IV. 8.) PM
rendelete
a költségvetési viszontgarancia vállalásának
és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény 104. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a következõket rendelem el:

1. §
(1) A költségvetési viszontgarancia vállalásának és
érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002.
(XII. 28.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: Részvénytársaság),
illetve az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl a Részvénytársaságot, illetve az
Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettségre a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi
CII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) elõírásaiban szereplõ
mértékig az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 33/A. és 33/D. §-ában, valamint
a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén állami viszontgarancia (a továbbiakban: viszontgarancia) áll
fenn.”
(2) A R. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A viszontgarancia feltételei:]
„a) A Részvénytársaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
1992. évi XLIV. törvény alapján létrejövõ szervezetek
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) pénzügyi intézményekkel, illetve a Kvt. 38. § (5) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott szervezetekkel (a továbbiakban: szervezetek) megkötött hitel-, illetve kölcsönszerzõdésbõl,
bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl
(a továbbiakban: lízingszerzõdés), továbbá faktoring szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiért vállal készfizetõ kezességet.
b) Az Alapítvány természetes személyek, gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, magánvállalkozások (a továbbiakban együtt: vállalkozás) pénz-
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ügyi intézményekkel, illetve a Kvt. 39. § (5) bekezdésének
b) és c) pontjaiban meghatározott szervezetekkel (a továbbiakban: szervezetek) megkötött hitel-, illetve kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint
lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoring szerzõdésbõl eredõ
kötelezettségeiért vállal készfizetõ kezességet.”
(3) A R. 1. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„d) A Részvénytársaság és az Alapítvány (a továbbiakban együtt: Kezes) által vállalt készfizetõ kezesség mértéke – a 8/A. §-ban foglalt kivétellel – nem haladhatja meg
a hitelszerzõdés vagy a kölcsönszerzõdés esetén az adóst,
bankgarancia-szerzõdés alapján a megbízót, továbbá
lízingszerzõdés esetén, valamint faktoring szerzõdés esetén a vállalkozást terhelõ fizetési kötelezettség 80%-át
azzal, hogy a viszontgarancia a kamatra, díjakra és egyéb
járulékokra csak abban az esetben terjed ki, ha azok összege a kezességvállalásról szóló döntés idõpontjában pontosan meghatározott.
e) A Kezes legfeljebb 25 éves lejáratú hitel-, illetve
kölcsönszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl eredõ
kötelezettségért, továbbá legfeljebb 25 éves futamidejû
lízingszerzõdésbõl, valamint legfeljebb egyéves futamidejû faktoring ügyletbõl eredõ kötelezettségért vállal
készfizetõ kezességet.”

2. §
A R. 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A készfizetõ kezességvállalási szerzõdések esetén az
e rendeletben nem szabályozott kérdésekben alkalmazni
kell:]
„h) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK
bizottsági rendeletet (2008. augusztus 6.) (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214/3. 2008. 08. 09.),”

3. §
A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A viszontgarancia forrása a Kvt. 38. § (7) és (9) bekezdésében foglalt kezességvállalási tevékenység kivételével a Kvt. Pénzügyminisztérium fejezetében az „állam
által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése”
címen elõirányzott összeg.”

4. §
A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A Kezes a beváltott készfizetõ kezességvállalásokról, valamint a követelések behajtásáról a 3. számú mellékletben meghatározott módon negyedévenként, a negyedévet követõ hó 20-áig összesítést készít a kincstár részére,
a Kvt. 38. § (9) bekezdése szerinti behajtási bevételek
elkülönített feltüntetésével.”

5. §

2009/47. szám
6. §

A R. a 8/A. §-t követõen a következõ alcímmel és
8/B. §-sal egészül ki:
„Értelmezõ rendelkezések
8/B. § A 8/A. § alkalmazásában a Bizottság, a kedvezményezett, a támogatási program, a nehéz helyzetben lévõ
vállalkozás fogalmát az állami támogatási kormányrendelet alapján kell értelmezni.”

A R. a 8. §-t követõen a következõ alcímmel és
8/A. §-sal egészül ki:
„Pénzügyi válság kapcsán nyújtandó
állami kezességvállalás
8/A. § (1) A Bizottság által jóváhagyott, az állami támogatási kormányrendelet 1. §-ában foglaltak szerinti létezõ
támogatási program elõírásaitól eltérõen a Kezes állami
viszontgarancia mellett a (2)–(8) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesítése esetén vállalhat kezességet.
(2) E rendelkezések csak a Kezes által 2009. április
15-ét követõen kötött kezességvállalási szerzõdések (ide
nem értve a módosított szerzõdéseket) vonatkozásában
alkalmazhatók.
(3) A bármely a Bizottság által jóváhagyott módszertan
vagy bizottsági közlemény alapján a támogatástartalom
kiszámítására alkalmazott piaci díjnál kis- és középvállalkozásoknál 25%-kal, egyéb esetben 15%-kal alacsonyabb
díj alkalmazható kétéves idõszakra.
(4) A kezességgel fedezett alapügylet összege nem
haladhatja meg a kedvezményezett a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 79. §-a szerint számított 2008. évi
személyi jellegû ráfordításainak összegét. Amennyiben
a vállalkozást 2008. január 1-je után alapították, az alapügylet összege nem haladhatja meg a kedvezményezett
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 79. §-a szerint
2008-ban kezdõdõ pénzügyi évére vonatkozóan becsült
éves személyi jellegû ráfordításainak összegét.
(5) A kedvezményezett éves személyi jellegû ráfordításai összegének meghatározásakor figyelembe vehetõ
a kedvezményezett telephelyén dolgozók bére is, akik bérüket alvállalkozótól kapják. Ha az alvállalkozók személyi
jellegû ráfordításai a fõvállalkozó számára nyújtott kezesség összegének meghatározásakor figyelembevételre kerülnek, e személyi jellegû ráfordításokat az alvállalkozó az
általa igényelt kezesség esetében már nem veheti figyelembe.
(6) A kezességvállalásnak 2010. december 31-ig meg
kell történnie.
(7) Az alapügylet céljától függetlenül a kezesség mértéke nem haladhatja meg a biztosított alapügylet értékének
90%-át.
(8) Csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008.
július 1-jén nem minõsült nehéz helyzetben lévõnek.”

7. §
(1) E rendelet 2009. április 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a R. 2. § (1) bekezdés g) és i) pontja.
(3) Hatályát veszti a R. 5. §-a.
(4) E rendelet a hatálybalépést követõ napon hatályát
veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
A köztársasági elnök
49/2009. (IV. 8.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére
a Holland Királyság és a Magyar Köztársaság közötti
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Ronald Alexander Mollinger-nek a Holland Királyság
budapesti nagykövetének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. március 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
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A Kormány határozatai

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01438/2009.

A Kormány
1043/2009. (IV. 8.) Korm.
határozata
a szombathelyi színházzal összefüggõ egyes
kormányhatározatok módosításáról

A köztársasági elnök
50/2009. (IV. 8.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján, a miniszterelnök helyett eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõterjesztésére
sokoldalú munkássága elismeréseként
dr. Fodros István tiszteletbeli konzulnak, a Rendõrtiszti
Fõiskola címzetes fõiskolai docensének a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. március 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/01415/2009.

1. A központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, valamint
a 2006. évi elõirányzat-maradvány átcsoportosításáról
szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.) 4. pont felvezetõ szövegében a ,,létrehozása”
szövegrész helyébe a ,,kialakítása” szöveg, 4. pont a) alpontjában az „A szombathelyi színház elõkészítésének és
a kivitelezés I. ütemének támogatása” szövegrész helyébe
a ,,Szombathelyi színház játszóhely kialakításának támogatása” szöveg, 4. pont b) alpontjában a ,,2009. december
31-éig történõ elszámolási kötelezettséggel soron kívül
folyósítsa a szombathelyi színház elõkészítésének és a kivitelezés I. ütemének munkálataira” szövegrész helyébe
a ,,2011. december 31-ig történõ elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a szombathelyi színház tervezett új épülete kialakításának, továbbá ideiglenes játszóhely-épülete átalakításának, a mûködtetéshez szükséges
eszközök beszerzésének támogatása I. ütemének munkálataira” szöveg, 2. számú mellékletében az „A szombathelyi
színház elõkészítésének és a kivitelezés I. ütemének támogatása” szövegrész helyébe a ,,Szombathelyi színház játszóhely kialakításának támogatása” szöveg, valamint a
fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi
tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintõ egyes intézkedésekrõl
szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) 28. pont felvezetõ szövegében az „építése” szövegrész helyébe a ,,kialakítása” szöveg, 28. pont a) alpontjában a ,,Szombathelyi színházépítés támogatása” szövegrész helyébe a ,,Szombathelyi színház játszóhely kialakításának támogatása” szöveg, 28. pont b) alpontjában
a ,,2010. december 31-éig történõ elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a szombathelyi színház építésére” szövegrész helyébe a ,,2011. december 31-ig történõ
elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa
a szombathelyi színház tervezett új épülete kialakításának,
továbbá ideiglenes játszóhely-épülete átalakításának,
a mûködtetéshez szükséges eszközök beszerzésének
támogatása II. ütemének munkálataira” szöveg, 1. számú
mellékletében a ,,Szombathelyi színházépítés támogatása”
szövegrész helyébe a ,,Szombathelyi színház játszóhely
kialakításának támogatása” szöveg lép.
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2. A H1. és a H2. alapján e határozat hatálybalépését
megelõzõen tett kötelezettségvállalások az elszámolás
keretében figyelembe vehetõk.
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3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2009/47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

14183

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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