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Tar ta lom jegy zék

235/2010. (IX. 13.) Korm. 
rendelet

Az állami kitüntetések adományozásának rendjérõl és a Kitüntetési
Bizottságról  szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról 22942

236/2010. (IX. 13.) Korm. 
rendelet

A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a tankötelezettség teljesítésével 
összefüggõ módosításáról 22942

237/2010. (IX. 13.) Korm. 
rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 22945

238/2010. (IX. 13.) Korm. 
rendelet

A 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetbõl eredõ kár
 miatt szükséges, helyreállítással kapcsolatos feladatok közcélú
munkavégzés keretében történõ ellátásáról 22954

1189/2010. (IX. 13.) Korm. 
határozat

Az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett
jogsértések áldozatait megilletõ kártérítésekrõl  szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY
határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekrõl 22957

1190/2010. (IX. 13.) Korm. 
határozat

Az árvízkárosultak megsegítése céljából egyes állami tulajdonba tartozó
ingóságok önkormányzati tulajdonba adásáról 22957
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelete
az állami kitüntetések adományozásának rendjérõl és a Kitüntetési Bizottságról  szóló 
270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Az állami kitüntetések adományozásának rendjérõl és a Kitüntetési Bizottságról  szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Bizottság
a) elnöke a miniszterelnök helyettesítésére elsõ helyen jogosult miniszterelnök-helyettes;
b) tagjai:
ba) a belügyminiszter,
bb) a honvédelmi miniszter,
bc) a közigazgatási és igazságügyi miniszter,
bd) a külügyminiszter,
be) a nemzetgazdasági miniszter;
bf) a nemzeti erõforrás miniszter;
bg) a nemzeti fejlesztési miniszter;
bh) a vidékfejlesztési miniszter;
c) titkára a Miniszterelnökség kitüntetési ügyekért felelõs szervezeti egységének vezetõje.”

2.  § A Rendelet 4.  § (2) bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki:
„Ettõl eltérni csak kivételesen, jelentõs állami érdekbõl vagy más különleges alkalom esetén lehet.”

3.  § (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1.  § (3) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 236/2010. (IX. 13.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a tankötelezettség teljesítésével összefüggõ módosításáról

A Kormány a családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51.  § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány
35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstr.) 3.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Cst. 39.  §-a alapján – írásban – be kell jelenteni)
„a) a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének idõtartama alatt
aa) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történõ kikerülését,
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ab) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszûnését,
ac) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszûnését, szüneteltetését,
ad) a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,
ae) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
af) az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszûnését,
ag) a Cst. 12.  § (3) bekezdése alapján megállapított, egyedülállóságot meghatározó körülmény megszûnését,
ah) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
ai) az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban,
illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségrõl  szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a szabad mozgás és
tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam) történõ munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység
folytatásának tényét,
aj) az ellátásra jogosult Cst. 45.  § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatában bekövetkezett változást, továbbá
– ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel
következett be – a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs Cst. 45.  § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
adatát;”

2.  § A Cstr. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A családtámogatási ellátást – ide nem értve a természetben nyújtott családi pótlékot, valamint a jogosultnak
 való folyósítása tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatást – a Magyar Államkincstárnak a jogosult lakó-
vagy tartózkodási helye szerint illetékes Regionális Igazgatósága a jogosult, vagy – amennyiben a jogosult nevében
az ellátás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtotta be – a jogosult 16. életévének
betöltéséig a törvényes képviselõ pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja, vagy postai
utalványon folyósítja.
(2) A családtámogatási kifizetõhely a családtámogatási ellátások jogosult részére történõ kifizetésérõl – ide nem értve
az anyasági támogatást, továbbá a természetben nyújtott családi pótlékot és a jogosultnak  való folyósítása
tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatást – a munkabér kifizetésével megegyezõ módon gondoskodik.”

3.  § (1) A Cstr. 5.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A családi pótlék megállapítása iránti kérelmet)
„c) a családi pótlékra a Cst. 7.  § (2) bekezdésében, valamint 8.  § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját jogán jogosult
személynek a 7. számú mellékletben”
(meghatározott adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványon kell benyújtani.)

(2) A Cstr. 5.  § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az Igazgatóság a természetben nyújtott családi pótlék, valamint a jogosultnak  való folyósítása tekintetében
felfüggesztett iskoláztatási támogatás családtámogatási folyószámlára történõ utalásáról a tárgyhónapot követõ
hónap harmadik napjáig gondoskodik. Az elsõ tárgyhónap a természetbeni nyújtás, vagy a felfüggesztés kezdõ
idõpontját magában foglaló hónap. Amennyiben a hónap harmadik napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, 
a határidõ az azt követõ elsõ munkanapon jár le.
(6) A családi pótlékra jogosult személyében bekövetkezett változást, továbbá a családi pótlékra  való jogosultság
megszûnése esetén az errõl  szóló döntést az Igazgatóság közli a családi pótlék természetben történõ nyújtását vagy
a folyósítás tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatás felfüggesztését elrendelõ jegyzõvel.”

4.  § A Cstr. 5/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/A.  § (1) Az iskoláztatási támogatásra saját jogán a Cst. 8.  § (3) bekezdés e) pontja szerint jogosult személynek
az ellátás iránti kérelméhez csatolnia kell a szülõje
a) lakcímigazolványának másolatát,
b) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelmezõ életvitelszerûen nem él a háztartásában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy a szülõvel akkor nem él egy háztartásban, ha a lakcímük különbözõ. Lakcím
az a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, ahol a személy életvitelszerûen él.
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(3) A szülõ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata hiányában a kérelmezõ a szülõ lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjétõl hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti arra vonatkozóan, hogy életvitelszerûen
nem a szülõ háztartásában él.”

5.  § A Cstr. 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az a gyermek, aki után vagy aki részére a tárgyév augusztus hónapjára iskoláztatási támogatást
folyósítottak, a tanulmányokat folytatók Oktatási Hivatal által közölt állományában nem szerepel, az Igazgatóság
a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkezõ formanyomtatványnak a jogosult részére történõ
megküldésével hiánypótlási felhívást bocsát ki a tanulmányok folytatásának igazolására.”

6.  § A Cstr. 14.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Cst. 12.  § (3) bekezdése szerinti egyedülállóság igazolására a családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kell, illetve
– a b) pont szerinti esetben – minden év február 28-áig be kell nyújtani
a) tanulói, hallgatói jogviszony fennállása esetén a közoktatási, felsõoktatási intézmény errõl  szóló igazolását,
b) a Cst. 12.  § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti nyugellátás, rehabilitációs járadék, átmeneti járadék esetén
a nyugdíjfolyósító szerv igazolását a nyugellátás formájáról és havi összegérõl,
c) a Cst. 12.  § (3) bekezdés e) pontja szerinti szociális és egyéb ellátás esetén az ellátás megállapításáról  szóló határozat
másolatát vagy a folyósító szerv igazolását.”

7.  § A Cstr. 31.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletnek a tankötelezettség teljesítésével összefüggõ módosításáról  szóló 236/2010. (IX. 13.) Korm. rendelettel
megállapított 7.  § (2) bekezdését azon gyermek tekintetében is alkalmazni kell, aki után vagy részére 2010. augusztus
hónapjára családi pótlékot folyósítottak.”

8.  § A Cstr.
a) 1.  § (7) bekezdésében a „7.  §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „11.  § (4) bekezdése” szöveg,
b) 4/B.  § (4) bekezdés i) pontjában az „a Nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe az „az Alkotmányvédelmi” szöveg,
c) 7/A.  § (1) bekezdésében a „7.  §-a (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „8.  § (1) bekezdés b) pontjában” szöveg,
d) 8.  § (1) bekezdésében a „12.  §-ának ab) alpontja” szövegrész helyébe a „12.  § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja”

szöveg,
e) 8.  § (2) bekezdésében a „12.  § b) pontja” szövegrész helyébe a „12.  § (1) bekezdés b) pontja” szöveg,
f) 13.  § (1) bekezdésében a „családi pótlékot” szövegrész helyébe az „iskoláztatási támogatást” szöveg,
g) 14.  § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés b) és d)–e) pontokban megjelölt esetben” szövegrész helyébe az

„Az (1) bekezdés szerinti esetekben” szöveg,
h) 14.  § (3) bekezdésében a „b) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg
lép.

9.  § (1) Hatályát veszti a Cstr. 9.  § (4) bekezdése, valamint 15.  §-a.
(2) Hatályát veszti a Cstr. 31.  § (2) bekezdése.

10.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 9.  § (2) bekezdése 2010. október 30-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2010. november 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 237/2010. (IX. 13.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 68/A.  § (3) bekezdésében, 162.  §
(1) bekezdés a), d) és r) pontjában,
a 17–21.  § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1) bekezdés d)
és n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1.  § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 45.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az örökbe fogadni szándékozó személy a hozzá örökbefogadási szándékkal kihelyezett gyermek gondozásáról,
tartásáról saját költségén köteles gondoskodni, azonban jogosult a gyermek után jogszabály alapján járó
családtámogatási ellátások igénybevételére.”

2.  § A Gyer. 73.  § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A gyermektartásdíj megelõlegezésérõl, továbbfolyósításáról és ismételt elrendelésérõl  szóló határozat rendelkezõ részének 
a 14.  §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:)
„b) a gyermektartásdíj megelõlegezésének idõtartamát, megjelölve a jogosultság kezdõ és várható befejezõ
idõpontját, azzal, hogy a gyermektartásdíj megelõlegezésének idõtartama legfeljebb 36 hónap lehet,
c) tájékoztatást a 74.  § (1) bekezdésében foglaltakról,”

3.  § A Gyer. 74.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tárgyhónapra esedékes megelõlegezett gyermektartásdíjat a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig kell
folyósítani, ideértve a jogosultság megszûnésének hónapjára a Gyvt. 24.  § (7) bekezdése alapján járó megelõlegezett
gyermektartásdíjat is.”

4.  § A Gyer. 91/A.  § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) A jegyzõ a Gyvt. 68/C.  § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel eseti gondnokul elsõsorban a gyermek arra
alkalmas más közeli hozzátartozóját, az óvodai és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelõst, a védõnõt,
a családsegítõ szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény
családgondozóját, az átmeneti gondozást nyújtó intézmény szakmai munkakörben foglalkoztatott alkalmazottját
vagy a polgármesteri hivatal – nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági feladatokat ellátó – ügyintézõjét rendeli ki.
A gyermekjóléti szolgálat, illetve az átmeneti gondozást nyújtó intézmény családgondozói közül lehetõség szerint
olyan személyt kell eseti gondnokul kirendelni, aki a védelembe vétel során nem gondozza a családot.
(7) Az eseti gondnokot tevékenységéért munkadíj nem illeti meg, indokolt és számlával igazolt kiadásainak költségét
azonban az õt kirendelõ jegyzõ megtéríti. A költségtérítés mértéke havonta nem haladhatja meg az adott gyermek
után járó családi pótlék összegének 10%-át. A költségtérítés összege nem vonható le a családi pótlék összegébõl.”

5.  § (1) A Gyer. 91/B.  § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról  szóló határozat rendelkezõ része a 14.  §-ban, valamint – ha
a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül – a 87.  §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„j) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a család helyzetét érintõ lényeges körülmények
megváltozása  miatt bármikor kezdeményezheti a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának
felülvizsgálatát, felhívva a figyelmet a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 30.  § e) pontjában foglalt esetére,”

(2) A Gyer. 91/B.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kirendelt eseti gondnok folyamatosan gondoskodik a családtámogatási folyószámlára átutalt családi pótléknak
a gyermek szükségleteire történõ felhasználásáról. A családi pótlék felhasználható különösen
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a) ruházat, tanszer, élelmiszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet, a gyermek korának
megfelelõ készségfejlesztõ eszközök természetbeni biztosítására,
b) a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében közüzemi díjak kifizetésére, ideértve a hitelintézettel
kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerzõdésbõl eredõ
törlesztõrészletet, feltéve, hogy a családnak járó más támogatásokból ezek nem fedezhetõk,
c) gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére,
d) a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére.”

6.  § A Gyer. 91/C.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának indokoltságát felülvizsgálja
a) hivatalból, ha
aa) a gyermek a másik szülõ szülõi felügyelete vagy gyámság alá kerül,
ab) a gyermekjóléti szolgálat, illetve a kirendelt eseti gondnok azt kezdeményezi,
ac) a jegyzõnek hivatalos tudomása van a felülvizsgálat szükségességérõl,
b) a szülõ vagy más törvényes képviselõ kérelmére, ha a szülõ vagy más törvényes képviselõ a felülvizsgálatot a család
helyzetét érintõ lényeges körülmények megváltozása  miatt kéri.”

7.  § A Gyer. 91/D.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a jegyzõ illetékessége a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtása alatt megszûnik, a jegyzõ
haladéktalanul
a) felhívja a kirendelt eseti gondnokot az elszámolásra,
b) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált jegyzõnek és
c) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatóságát.
(5) A jegyzõ az eseti gondnokot az elszámolás elfogadását követõen határozatával felmenti, és határozatát közli
az illetékessé vált jegyzõvel. Az illetékessé vált jegyzõ a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának
szükségességét a 91/C.  §-ban foglaltak szerint felülvizsgálja.
(6) Illetékességváltozás esetén a Magyar Államkincstárnak a családi pótlékot folyósító regionális igazgatósága elsõ
alkalommal az illetékességváltozásról  szóló értesítés kézhezvételét követõ második hónapra járó családi pótlékot
utalja az illetékessé vált települési önkormányzat családtámogatási folyószámlájára. Eddig az idõpontig a korábban
illetékes jegyzõ gondoskodik az illetékessége szerinti családtámogatási folyószámlára utalt családi pótléknak és
a korábbi eseti gondnok elszámolása eredményeként esetlegesen visszafizetett összegnek az újonnan kirendelt eseti
gondnok felé történõ kifizetésérõl.
(7) Az újonnan kirendelt eseti gondnok a (6) bekezdés szerint részére kifizetett összegrõl az õt kirendelõ jegyzõnek
számol el.
(8) Az eseti gondnok az adott hónapban részére kifizetett családi pótlék felhasználásáról a következõ hónap ötödik
napjáig számol el az õt kirendelõ jegyzõnek. A jegyzõ elfogadja az eseti gondnok elszámolását, ha
az a pénzfelhasználási tervnek és a  valóságnak megfelel.
(9) Ha a jegyzõ azt állapítja meg, hogy az eseti gondnok elszámolása a  valóságnak nem felel meg, vagy a családi
pótléknak a pénzfelhasználási tervben foglaltaktól eltérõ felhasználása  miatt a gyermeket vagy családját kár érte,
az eseti gondnokot határozatával haladéktalanul felmenti és gondoskodik a gyermek, fiatal felnõtt számára új eseti
gondnok kirendelésérõl.
(10) A jegyzõ az eseti gondnokot a részére utolsó alkalommal kifizetett családi pótlékkal történt elszámolás
elfogadását követõen menti fel.”

8.  § A Gyer. XII. Fejezete a következõ 91/F–91/L.  §-sal és a 91/F.  §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó általános szabályok
91/F.  § Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, hogy
a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte a tizet, a jegyzõ
végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról, hogy az adott tanévben igazolatlanul
mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege
folyósításának felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése), valamint védelembe nem
vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét.
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91/G.  § (1) A közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, ha
a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanévben elérte az ötvenet.
A jelzéssel egyidejûleg a közoktatási intézmény igazgatója megküldi a jegyzõnek a tankötelezettség nem
teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének elõmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli
véleményét.
(2) A jegyzõ a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján – függetlenül attól, hogy a 91/F.  § szerinti
tájékoztatásra sor került-e – az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe nem vett gyermek esetén
a gyermek védelembe vétele iránt hivatalból megindítja az eljárást. Az eljárásban 15 munkanapon belül kell döntést
hozni.
(3) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan idõre rendeli el. A határozatban az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontjaként a döntést követõ második hónap elsõ napját kell megjelölni.
(4) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt a gyermek után járó iskoláztatási támogatást
– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a családtámogatási folyószámlán kell gyûjteni.
(5) Ha az iskoláztatási támogatást rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekre tekintettel
állapították meg, a felfüggesztés idõtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetbeni formában
kell a gyermek számára nyújtani.
(6) A felfüggesztés megszüntetését követõen a felfüggesztés idõtartama alatt a családtámogatási folyószámlán
összegyûlt iskoláztatási támogatás teljes összegét – a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapra
elosztva – havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani.
91/H.  § (1) Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ nyújtására, akár az iskoláztatási támogatás
felfüggesztésével egyidejûleg, akár azt követõen kerül rá sor, a 91/B.  § (7) bekezdését kell alkalmazni.
(2) Az iskoláztatási támogatás természetbeni formájának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a család jövedelmi
és vagyoni helyzetére, a gyermek tényleges szükségleteire, a szülõ vagy más törvényes képviselõ, a korlátozottan
cselekvõképes gyermek, a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény véleményére, továbbá a családnak járó
szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, támogatásokra, valamint azok céljára. A felfüggesztett iskoláztatási
támogatás nem fordítható a család számára egyéb jogcímen nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátások,
támogatások kiváltására.
(3) Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ nyújtását a jegyzõ által kirendelt eseti gondnok
biztosítja.
(4) Az eseti gondnok személyére és díjazására a 91/A.  § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy
az óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs eseti gondnoknak nem rendelhetõ ki.
(5) Az eseti gondnok elszámolására és felmentésére – a 91/J.  § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetek kivételével
– a 91/D.  § (8)–(10) bekezdését kell alkalmazni.
91/I.  § (1) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl  szóló határozat ellen fellebbezés 5 munkanapon belül
nyújtható be.
(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl  szóló határozat elleni fellebbezést 10 munkanapon belül kell elbírálni.
(3) Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják,
a szociális és gyámhivatal megkeresi a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy 8 napon belül nyilatkozzon
a kérdésben.
(4) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl  szóló határozat elleni fellebbezést elbíráló határozatban rendelkezni
kell – figyelemmel a 91/G.  § (3) bekezdésében foglaltakra – az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének új kezdõ
idõpontjáról, valamint a felülvizsgálat új idõpontjáról.
(5) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl  szóló, jogerõsítési záradékkal ellátott határozatot a jogerõre
emelkedést követõ 5 munkanapon belül közli a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító
regionális igazgatóságával, egyidejûleg – ha a települési önkormányzat nem rendelkezik még családtámogatási
folyószámlával – megküldi az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóság részére a családtámogatási
folyószámla megnyitásához szükséges számla törzsadat bejelentõ nyomtatványt és a jegyzõ aláírási címpéldányát.
(6) A jegyzõ fennálló védelembe vétel esetén jogerõs határozatát közli a kirendelt családgondozóval, egyidejûleg
felhívja az egyéni gondozási-nevelési terv felülvizsgálatára és annak 22 munkanapon belül történõ megküldésére.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével érintett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének tartalmaznia kell
a tankötelezettség teljesítésének elõmozdítása érdekében szükséges feladatokat, így különösen a közoktatási
intézményben igénybe vehetõ, a gyermeknek a felzárkóztatását célzó foglalkozásokon, fejlesztõ foglalkoztatáson,
képesség-kibontakoztató felkészítésen  való részvételének biztosítására irányuló intézkedéseket.
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91/J.  § (1) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének szükségességét hivatalból felülvizsgálja
a) 3 tanítási hónapot magában foglaló idõszakonként, azzal, hogy a felülvizsgálattal érintett idõszak elsõ napja
a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G.  § (1) bekezdése szerinti jelzése kiállítását követõ nap,
b) a tanév lezárását követõ 22 munkanapon belül,
c) ha a gyermek a másik szülõ szülõi felügyelete vagy gyámság alá kerül,
d) ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  való jogosultságát megállapították vagy megszüntették,
e) illetékességváltozás esetén.
(2) A jegyzõ megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek
a) a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, vagy
b) a gyermek tankötelezettsége megszûnt, vagy
c) a gyermek védelembe vételét családba fogadása, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe vétele vagy
szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének elrendelése  miatt meg kell szüntetni.
(3) Az iskoláztatási támogatás megszüntetésével egyidejûleg a jegyzõ elrendeli
a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatásnak
egy összegben, a gyermek, fiatal felnõtt számára természetbeni formában történõ nyújtását,
b) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatásnak
ba) gyámhatósági fenntartásos betétben  való elhelyezése érdekében a gyámhivatal megkeresését vagy
bb) egy összegben, a gyermek, fiatal felnõtt számára természetbeni formában történõ nyújtását.
(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás
felhasználása módjának meghatározásához a jegyzõ meghallgatja
a) a gyermeket, fiatal felnõttet és
b) a szülõt vagy más törvényes képviselõt, kivéve, ha a gyermek, fiatal felnõtt tankötelezettsége megszûnésekor saját
jogán volt jogosult családi pótlékra.
(5) A (3) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás természetbeni formában 
történõ nyújtásának minõsül a 91/B.  § (7) bekezdésén kívül a gyermek, fiatal felnõtt életkezdését segítõ képzés,
tanfolyam díjához  való hozzájárulás is.
(6) A jegyzõ a (3) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti esetben a gyermek, fiatal felnõtt számára eseti
gondnokot rendel, és rendelkezik a felfüggesztés idõtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyûlt
iskoláztatási támogatás teljes összegének az eseti gondnok részére történõ kifizetésérõl.
(7) Az eseti gondnok a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás kifizetését követõ
3 hónapon belül gondoskodik annak a határozatban szereplõ módon történõ felhasználásáról.
(8) Az eseti gondnok az iskoláztatási támogatás felhasználását követõen 5 munkanapon belül elszámol a jegyzõnek.
A jegyzõ az eseti gondnokot az elszámolását követõen menti fel.
91/K.  § (1) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl  szóló, jogerõsítési záradékkal
ellátott határozatot a jogerõre emelkedést követõ 5 munkanapon belül közli a Magyar Államkincstárnak
az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatóságával.
(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követõen – kivéve a 91/J.  § (2) bekezdés b) és
c) pontja szerinti eseteket – a gyermek védelembe vételét még legalább az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének
idõtartamával megegyezõ ideig, legfeljebb azonban a gyermek nagykorúvá válásáig fenn kell tartani. Ennek során
a családgondozó figyelemmel kíséri az egyéni gondozási-nevelési tervben a gyermek tankötelezettsége teljesítésének 
elõmozdítása érdekében meghatározott feladatok teljesülését.
91/L.  § (1) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése során, ideértve a 91/F.  § szerinti végzés kibocsátását is, a jegyzõ és
a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális igazgatósága között elektronikus úton
történik az adategyeztetés, különösen az iskoláztatási támogatásra jogosult személyérõl, az iskoláztatási támogatás
összegérõl és az iskoláztatási támogatást folyósító szervrõl.
(2) Illetékességváltozás esetén a 91/D.  § (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni.”

9.  § A Gyer. XII. Fejezete a következõ 91/M–91/O.  §-sal és a 91/M.  §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
nem részesülõ gyermek esetén
91/M.  § (1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülõ gyermek esetén a jegyzõ a közoktatási
intézmény igazgatójának 91/G.  § (1) bekezdése szerinti jelzése megérkezését követõen haladéktalanul megkeresi
a gyermekjóléti szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot a családdal. A jegyzõ megkeresésével
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egyidejûleg megküldi a gyermekjóléti szolgálatnak a közoktatási intézmény vezetõjének a tankötelezettség nem
teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének elõmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli
véleményét.
(2) A jegyzõ a gyermekjóléti szolgálat megkeresését és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi
eljárás lefolytatását követõen elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét.
A határozat rendelkezõ része a 14.  §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül –
a 87.  §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) az iskoláztatási támogatásra jogosult szülõ vagy más törvényes képviselõ személyazonosító adatait, az iskoláztatási
támogatást folyósító szerv megnevezését,
b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontját,
c) a védelembe vétel elrendelését, ha erre korábban nem került sor,
d) a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény igazgatójának felkérését a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének elõmozdítására,
e) a felülvizsgálat idõpontját,
f) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását az igénybe vehetõ szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
támogatásokról, valamint azok igénybevételének módjáról,
g) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztése
megszüntetésének feltétele a gyermek tankötelezettségének teljesítése,
h) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy
ha) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntést követõ második hónap elsõ napján kezdõdik meg,
hb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a megszüntetést követõ második hónapra
járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra.
91/N.  § (1) A jegyzõ a felülvizsgálati eljárás során
a) tájékoztatást kér a közoktatási intézmény igazgatójától arról, hogy
aa) a felülvizsgálattal érintett idõszakban a gyermek hány kötelezõ tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul és
ab) a közoktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elõ a gyermek tankötelezettségének teljesítését,
b) kikéri a családgondozó véleményét.
(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként
a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,
aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vált jogosulttá, a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási támogatás további 
felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani, vagy
ab) a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történõ további felfüggesztését, vagy
b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott,
a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését.
(3) A (2) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás természetbeni formában
történõ nyújtása érdekében a jegyzõ megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül készítse el
a családtámogatási folyószámlán eddig összegyûlt vagy ezt követõen arra átutalt iskoláztatási támogatás
felhasználására vonatkozó pénzfelhasználási tervet és tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére.
(4) A jegyzõ a gyermekjóléti szolgálat javaslatának beérkezését követõen tárgyalást tart,
a) amelyre idézi a gyermeket gondozó szülõt vagy más törvényes képviselõt,
b) amelynek idõpontjáról értesíti
ba) a korlátozottan cselekvõképes gyermeket,
bb) a gyermekjóléti szolgálatot,
bc) védelembe vett gyermek esetén a kirendelt családgondozót,
bd) a közoktatási intézmény igazgatóját,
be) szükség esetén a gyermekvédelmi jelzõrendszer bb)–bd) alpont alá nem tartozó más tagját.
(5) A felülvizsgálat eredményérõl  szóló határozat a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben a 14.  §-ban
foglaltakon kívül tartalmazza
a) – a pénzfelhasználási terv alapján – az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ felhasználásának
módját,
b) az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ felhasználását biztosító eseti gondnok kirendelését,
feladatát, valamint tájékoztatását a díjazására, az elszámolására és a felmentésére vonatkozó rendelkezésekrõl,
c) a szülõ vagy más törvényes képviselõ kötelezését az eseti gondnokkal  való együttmûködésre.
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(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl  szóló
határozat a 14.  §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) – a pénzfelhasználási terv alapján – az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ felhasználásának
módját,
b) az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ felhasználását biztosító eseti gondnok kirendelését,
feladatát, valamint tájékoztatását a díjazására, az elszámolására és a felmentésére vonatkozó rendelkezésekrõl,
c) a szülõ vagy más törvényes képviselõ kötelezését az eseti gondnokkal  való együttmûködésre,
d) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a megszüntetést követõ második hónapra járó
iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,
e) a gyermek védelembe vételének a 91/K.  § (2) bekezdése szerinti fenntartását.
(7) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jegyzõ a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási
támogatásnak a 91/G.  § (6) bekezdése szerinti havi részleteit a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú
hónapig, minden hónap 5. napjáig kifizeti az eseti gondnok részére.
91/O.  § (1) Ha a jegyzõ illetékessége
a) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése alatt szûnik meg, a jegyzõ haladéktalanul
aa) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált jegyzõnek és
ab) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális
igazgatóságát,
b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követõen, a családtámogatási folyószámlán
összegyûlt iskoláztatási támogatás természetbeni formában történõ nyújtásának idõtartama alatt szûnik meg,
a jegyzõ haladéktalanul
ba) felhívja a kirendelt eseti gondnokot az elszámolásra,
bb) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére illetékessé vált jegyzõnek,
bc) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális
igazgatóságát.
(2) A jegyzõ az eseti gondnokot az elszámolás elfogadását követõen határozatával felmenti, és határozatát közli
az illetékessé vált jegyzõvel.”

10.  § A Gyer. XII. Fejezete a következõ 91/P–91/R.  §-sal és a 91/P.  §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermek esetén
91/P.  § (1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek esetén a jegyzõ a közoktatási intézmény
igazgatójának 91/G.  § (1) bekezdése szerinti jelzése megérkezését követõen haladéktalanul megkeresi a gyermekjóléti 
szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül
a) vegye fel a kapcsolatot a családdal,
b) készítse el a felfüggesztett iskoláztatási támogatás felhasználására vonatkozó pénzfelhasználási tervet és
c) tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére.
(2) A jegyzõ megkeresésével egyidejûleg megküldi a gyermekjóléti szolgálatnak a közoktatási intézmény vezetõjének
a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének elõmozdítására vonatkozó javaslatát
tartalmazó írásbeli véleményét.
(3) A jegyzõ a gyermekjóléti szolgálat javaslatának beérkezését követõen tárgyalást tart,
a) amelyre idézi a gyermeket gondozó szülõt vagy más törvényes képviselõt,
b) amelynek idõpontjáról értesíti
ba) a korlátozottan cselekvõképes gyermeket,
bb) a gyermekjóléti szolgálatot,
bc) védelembe vett gyermek esetén a kirendelt családgondozót,
bd) a közoktatási intézmény igazgatóját,
be) szükség esetén a gyermekvédelmi jelzõrendszer bb)–bd) alpont alá nem tartozó más tagját.
(4) A jegyzõ a tárgyalás megtartását és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás lefolytatását
követõen elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét. A határozat
rendelkezõ része a 14.  §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül – a 87.  §-ban
foglaltakon kívül tartalmazza
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a) az iskoláztatási támogatásra jogosult szülõ vagy más törvényes képviselõ személyazonosító adatait, az iskoláztatási
támogatást folyósító szerv megnevezését,
b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontját,
c) – a pénzfelhasználási terv alapján – a felfüggesztett iskoláztatási támogatás felhasználásának módját,
d) az iskoláztatási támogatás természetbeni felhasználását biztosító eseti gondnok kirendelését, feladatát, valamint
tájékoztatását a díjazására, az elszámolására és a felmentésére vonatkozó rendelkezésekrõl,
e) a szülõ vagy más törvényes képviselõ kötelezését az eseti gondnokkal  való együttmûködésre,
f) a védelembe vétel elrendelését, ha erre korábban nem került sor,
g) a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmény igazgatójának felkérését a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének elõmozdítására,
h) a felülvizsgálat idõpontját,
i) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását az igénybe vehetõ szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,
támogatásokról, valamint azok igénybevételének módjáról,
j) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztése
megszüntetésének feltétele a gyermek tankötelezettségének teljesítése,
k) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy
ka) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntést követõ második hónap elsõ napján kezdõdik meg,
kb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a megszüntetést követõ második hónapra
járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra.
(5) A jegyzõ a családtámogatási folyószámlára érkezõ iskoláztatási támogatást havonta, a családtámogatási
folyószámlára történõ átutalását követõen legkésõbb 5 munkanapon belül kifizeti az eseti gondnoknak.
91/Q.  § (1) A jegyzõ a felülvizsgálati eljárás során
a) tájékoztatást kér a közoktatási intézmény igazgatójától arról, hogy
aa) a felülvizsgálattal érintett idõszakban a gyermek hány kötelezõ tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul és
ab) a közoktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elõ a gyermek tankötelezettségének teljesítését,
b) kikéri a családgondozó és a kirendelt eseti gondnok véleményét,
c) felhívja a gyermekjóléti szolgálatot, hogy amennyiben az iskoláztatási támogatás felhasználási módjának
megváltoztatását szükségesnek tartja, 10 munkanapon belül gondoskodjon az új pénzfelhasználási terv elkészítésérõl
és megküldésérõl.
(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként
a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,
aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  való jogosultsága megszûnt, a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási
támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell
gyûjteni, vagy
ab) a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történõ további felfüggesztését, vagy
ac) a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését – az új pénzfelhasználási terv alapján –
a felhasználási módjának és szükség esetén az eseti gondnok személyének megváltoztatásával,
b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott,
a jegyzõ elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését.
(3) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl  szóló határozat a 14.  §-ban foglaltakon kívül
tartalmazza
a) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a megszüntetést követõ második hónapra járó
iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,
b) a gyermek védelembe vételének a 91/K.  § (2) bekezdése szerinti fenntartását.
91/R.  § (1) Ha a jegyzõ illetékessége az iskoláztatási támogatás felfüggesztése alatt megszûnik, a jegyzõ haladéktalanul
a) felhívja a kirendelt eseti gondnokot az elszámolásra,
b) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére illetékessé vált jegyzõnek,
c) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító regionális
igazgatóságát.
(2) A jegyzõ az eseti gondnokot az elszámolás elfogadását követõen határozatával felmenti, és határozatát közli
az illetékessé vált jegyzõvel.”
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11.  § A Gyer. a következõ 97/A.  §-sal egészül ki:
„97/A.  § (1) A jegyzõ, a városi gyámhivatal, a rend õrség és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága által hozott
ideiglenes hatályú elhelyezésrõl  szóló határozat elleni fellebbezés 5 munkanapon belül nyújtható be.
(2) A jegyzõ, a városi gyámhivatal, a rend õrség és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága által hozott
ideiglenes hatályú elhelyezésrõl  szóló határozat elleni fellebbezést a beutaló szerv székhelye szerint illetékes szociális
és gyámhivatal bírálja el 10 munkanapon belül.”

12.  § (1) A Gyer. 167.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Ha az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt
Magyarországra történõ azonnali hazatérése a gyermek, a méhmagzat vagy a gondnokolt védelme érdekében
elengedhetetlen, a konzuli tisztviselõ a külpolitikáért felelõs miniszter útján értesíti a minisztert a szükséges ideiglenes
intézkedés megtétele céljából, feltéve, ha a hazatérés más módon nem biztosítható.
(5) A miniszter megkeresi a gyámhatóságot
a) a gyermek saját családjába történõ hazatérésének elõsegítése, vagy ha ez nem lehetséges, a gyermekvédelmi
intézkedés megtétele érdekében,
b) a gondnokolt hazatérésének elõsegítése, valamint ellátásának, személyi és vagyoni érdekvédelmének biztosítása
céljából.”

(2) A Gyer. 167.  §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a gyámhivatal a gyermek szükségleteihez igazodó gondozási hely
kijelölése érdekében a gyermekvédelmi szakszolgálattól
a) szakvéleményt kér, amely tartalmazza a gyermek személyiségállapotára, egészségi állapotára, neveltségi szintjére,
sajátos szükségleteire vonatkozó megállapításokat és
b) tájékoztatást kér az ideiglenes elhelyezés tapasztalatairól.
(8) A (7) bekezdés szerinti szakvéleményt és tájékoztatást a gyermekvédelmi szakszolgálat a megkereséstõl számított
22 munkanapon belül megküldi a gyámhivatalnak. A (7) bekezdés szerinti szakvéleményt és tájékoztatást
a gyámhivatal tájékoztatásul haladéktalanul megküldi a külképviseletnek és a miniszternek.”

13.  § A Gyer. a következõ 167/A.  §-sal egészül ki:
„167/A.  § (1) Ha a gyermeknek a származási országába, elsõsorban saját családjába történõ visszajuttatására lehetõség
van, ennek elõsegítésére a gyámhivatal repatriálási tervet készít.
(2) A repatriálási terv elõkészítése érdekében a gyámhivatal – a gyermek törvényes képviselõjének, a gyermek
gondozási helyéül kirendelt intézmény vezetõjének, a gyermekvédelmi szakszolgálatnak, a külképviseletnek,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, valamint szükség szerint a Minisztériumnak a bevonásával – egyeztetõ
tárgyalást tart, feltéve, hogy a gyermek legalább 3 hónapot eltöltött a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
Az egyeztetõ tárgyalást a gyámhivatal indokolt esetben hivatalos helyiségén kívül is megtarthatja.
(3) Az egyeztetõ tárgyaláson elhangzottaknak megfelelõen, illetve a gyámhivatal megkeresésére a gyermekvédelmi
szakszolgálat felveszi a kapcsolatot a származási ország által megjelölt gyermekvédelmi szolgáltatóval, és
tájékoztatást nyújt a gyermek jelenlegi helyzetérõl, valamint tájékoztatást kér a gyermek családi hátterérõl, várható
gondozási helyérõl. A gyermekvédelmi szakszolgálat a kapcsolatfelvételt követõ 15 munkanapon belül értesíti
a gyámhivatalt a kapcsolatfelvétel eredményérõl és javaslatot tesz a repatriálási terv tartalmára.
(4) A repatriálási terv tartalmazza
a) azt, hogy a gyermek a származási országában saját családjába, a saját családjával  való kapcsolattartást biztosító
nevelõszülõhöz vagy gyermekotthonba kerül-e,
b) a repatriálás elõkészítésével és a gyermek repatriálásra  való felkészítésével kapcsolatos feladatokat, az ezért felelõs
szerveket, személyeket és a feladatok elvégzésének határidejét,
c) a gyermek repatriálásra  való felkészítéséhez szükséges idõtartam figyelembevételével a gyermek származási
országába történõ visszajuttatásának idõpontját, amely nem lehet késõbbi, mint a repatriálási terv elkészítésétõl
számított 45. munkanap, és
d) a gyermek átadásának helyszínét, módját, az átadásban közremûködõ személyeket.
(5) A gyámhivatal a repatriálási tervet határozatába foglalja és megküldi a (2) bekezdés szerinti személyeknek.”
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14.  § (1) A Gyer. 172.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 237/2010. (IX. 13.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Kr.) megállapított 91/A–91/D.  §-t a Kr. hatálybalépését követõen indult eljárásokban, a megismételt
eljárásokban és a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásának a Kr. hatálybalépését követõen indult
felülvizsgálata során kell alkalmazni.”

(2) A Gyer. 172.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kr.-rel megállapított 97.  § (1)–(5) bekezdését és 97/A.  §-t a 2010. szeptember 30-án folyamatban lévõ ügyekben is 
alkalmazni kell.”

15.  § A Gyer.
a) 5/A.  § (3) bekezdés a) pontjában a „gyermekjóléti szolgálattól” szövegrész helyébe a „gyermekjóléti szolgálattól,

a speciális gyermekotthontól, a javítóintézettõl” szöveg,
b) 5/A.  § (4) bekezdésében a „büntetés-végrehajtási intézet” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási intézet,

a javítóintézet” szöveg,
c) 57.  § (3) bekezdésében az „igazolni kell” szövegrész helyébe az „ennek tényét igazolni kell” szöveg,
d) 68.  § (3) bekezdésében a „Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett Minisztériumnak

(a továbbiakban: Minisztérium)” szöveg,
e) 91/B.  § (1) bekezdés e) pontjában az „az önkormányzat nevére megnyitott családtámogatási folyószámlára”

szövegrész helyébe az „a Gyvt. 68/A.  § (2) bekezdése szerinti családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban:
családtámogatási folyószámla)” szöveg,

f) 91/B.  § (2) bekezdésében a „68/A.” szövegrész helyébe a „68/B.” szöveg, valamint a „12” szövegrész helyébe
a „6” szöveg,

g) 91/B.  § (4) bekezdésében az „egyidejûleg megküldi a Gyvt. 68/A.  § (5) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe
az „egyidejûleg – ha a települési önkormányzat nem rendelkezik még családtámogatási folyószámlával –
megküldi a családi pótlékot folyósító regionális igazgatóság részére a” szöveg, valamint az „aláírási címpéldányt”
szövegrész helyébe az „a jegyzõ aláírási címpéldányát” szöveg,

h) 91/B.  § (5) bekezdésében a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnak a családi
pótlékot folyósító regionális igazgatósága” szöveg,

i) 97.  § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében a „végzés” szövegrész helyébe a „határozat” szöveg,
j) 97.  § (2) bekezdésében a „végzést” szövegrész helyébe a „határozatot” szöveg,
k) 136.  § (2) bekezdésében a „68/B.  §” szövegrész helyébe a „68/C.  §” szöveg
lép.

16.  § Hatályát veszti a Gyer.
a) 15.  § (1) bekezdésében a „meghatározott mértékének” szövegrész,
b) 91/A.  § (5) bekezdésében a „ , mértékének” szövegrész,
c) 91/B.  § (1) bekezdés b) pontja,
d) 91/B.  § (1) bekezdés d) pontjában az „amely lehet különösen gyermekétkeztetés térítési díjának befizetése, illetve

a Gyvt. 68/B.  §-a (2) bekezdésében foglaltak biztosítása,” szövegrész,
e) 91/B.  § (1) bekezdés i) pontja,
f) 91/C.  § (3) bekezdés a) pontjában a „ , mértékben” szövegrész,
g) 91/C.  § (3) bekezdés b) pontjában a „mértékének,” szövegrész,
h) 91/C.  § (4) bekezdésében az „ , illetve mértékének” szövegrész,
i) 91/D.  § (3) bekezdése,
j) 148.  § (3) bekezdésének második mondata.

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

17.  § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 3.  § (1) bekezdés k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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(A települési önkormányzat jegyzõje)
„k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztésérõl, valamint az ezen ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,”

18.  § A Gyár. 13.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szociális és gyámhivatal)
„c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzõjének, a városi gyámhivatalnak
a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint a jegyzõ, a városi gyámhivatal, a rend õrség és
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében, továbbá
a gyermekvédelmi jelzõrendszer elégtelen mûködése esetén megteszi a Gyvt. 17.  § (4) és (5) bekezdésében foglalt
intézkedéseket,”

19.  § A Gyár. 23.  § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztésérõl az a jegyzõ dönt, aki a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes.”

20.  § A Gyár. a következõ 25.  §-sal egészül ki:
„25.  § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 237/2010. (IX. 13.) Korm. rendelettel
megállapított 13.  § c) pontját a 2010. szeptember 30-án folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

21.  § A Gyár. 23.  § (1) bekezdésében a „dönt annak felülvizsgálatáról” szövegrész helyébe a „dönt a védelembe vételhez
kapcsolódó kérdésekrõl, a felülvizsgálatról” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

22.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 11.  §, a 14.  § (2) bekezdése, a 15.  § i) és j) pontja, a 18.  § és a 20.  § 2010. szeptember 30-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2010. október 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 238/2010. (IX. 13.) Korm. rendelete
a 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetbõl eredõ kár  miatt szükséges,
helyreállítással kapcsolatos feladatok közcélú munkavégzés keretében történõ ellátásáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés v) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1.  § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint szervezhetõ közcélú munka a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36.  § (2) bekezdés d) pontjába tartozó, a 2010.
május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idõszakában károsodott vagy megsemmisült
létesítményekkel összefüggõ alábbi feladatokra:
a) a károsult, illetve megsemmisült önkormányzati utak, hidak, önkormányzati kötelezõ feladatok ellátását szolgáló

ingatlanok, lakóingatlanok újjáépítésével, illetve a helyettük építendõ új ingatlannal kapcsolatos bontási,
romeltakarítási, kivitelezési,
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b) a vízvédmûvekben az árvízi védekezés során kiépített önkormányzati ideiglenes védmûvek tartós fenntartását
szolgáló

munkálatok (a továbbiakban együtt: helyreállítás).
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos közcélú munkavégzés feltétele, hogy

az ingatlan
a) újjáépítés esetén a káresemény idõpontjában rendelkezett, illetve
b) helyébe lépõ új ingatlan építése esetén a munka megkezdésekor rendelkezzen
építési vagy fennmaradási engedéllyel.

(3) Lakóingatlan esetén – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – feltétel, hogy
a) a helyreállítandó, megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanul károsodott ingatlan a tulajdonosa vagy

haszonélvezõje által életvitelszerûen lakott volt, továbbá
b) az elvégzendõ munkálatok kizárólag a lakók elemi lakhatási feltételeinek legfeljebb a rendkívüli idõjárást

megelõzõ állapot szerinti megoldását szolgáló mértékûek legyenek.

2.  § (1) Az e rendeletben szabályozott közcélú munka igénybevételének forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet (A helyi önkormányzatok normatív, kötött
felhasználású támogatásai) II. Egyes szociális feladatok támogatása 1. elõirányzat (Egyes jövedelempótló ellátások és
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forrás igénybevételére a 3.  §-ban meghatározottak szerint kerül sor.

3.  § (1) A 2.  §-ban meghatározott forrás felhasználásának feltétele, hogy
a) a közbeszerzés szabályainak figyelembevételével az önkormányzat, vagy
b) a károsult, illetve megsemmisült lakóingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezõje
által a helyreállítás érdekében kötött vállalkozási szerzõdés alapján a vállalkozó jelezze az önkormányzatnak
a munkaerõigényét, a szükséges létszám, végzettség, valamint a foglalkoztatás tervezett idõtartama megjelölésével.

(2) Ha a vállalkozási szerzõdést nem az önkormányzat kötötte, azt részére a vállalkozó a munkaerõigény jelzésével
egyidejûleg csatolni köteles.

(3) E rendelet szabályai szerinti közcélú munkavégzésre csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozási szerzõdésben, illetve
a vállalkozó által kiállított számlán szereplõ vállalkozói díj, illetve vállalkozói költség nem tartalmazza a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú melléklet II. fejezet 1. pont a) alpontja
alapján a közcélú foglalkoztatás után járó támogatást.

(4) Ha az önkormányzat – az 1.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munka tekintetében az illetékes vízügyi
igazgatási szerv állásfoglalása kikérése alapján – megállapítja, hogy a vállalkozási szerzõdésben szereplõ munka
megfelel az 1.  §-ban, valamint a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek,
a) az Szt. 36.  § (5) bekezdés a)–c) pontja szerint megköti a munkaszerzõdést, vagy megteszi a szükséges

intézkedéseket a munkaszerzõdés megkötése érdekében,
b) az Szt. 36.  § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott munkaszerzõdés megkötése elõtt a vállalkozóval

az (5) bekezdés szerinti megállapodást köt.
(5) Az önkormányzat és a vállalkozó megállapodást köt a helyreállítás közcélú munka keretében történõ elvégzésének

feltételeirõl, amely tartalmazza
a) a vállalkozási szerzõdésben meghatározott, helyreállítási, felújítási, bontási munkákkal érintett ingatlanok,

valamint az elvégzendõ munka, határidõ megjelölését,
b) a közcélú munkavégzésben már részt vevõ és igénybeveendõ személyek nevét, szakképzettségét, folyósított

munkabérét,
c) a vállalkozó által a b) pontban megjelölt személyekkel legfeljebb 3 hónapos határozott idõre létesítendõ

munkaszerzõdés kezdetének és megszûnésének idõpontját,
d) a munkavállalók személyi alapbérét, valamint ha a munkavállalók bérét teljesítménybérben állapítják meg,

az e körülményre  való utalást,
e) a vállalkozó által számfejtett munkabér (ideértve a távolléti díjat is) és annak közterhei adatáról az önkormányzat

értesítésének határidejét, valamint az így megállapított összeg 95%-ának az önkormányzat által a vállalkozó
részére történõ átutalása napját.

(6) Az (1) bekezdés szerinti munkaerõigényt kizárólag annak bejelentésekor közcélú munkára létesített
munkaszerzõdéssel rendelkezõ személyekkel kell kielégíteni. A vállalkozó pénzügyi forrásként egy munkavállaló után
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a munkavállalóval közcélú munkára az önkormányzattal megkötött munkaszerzõdésben meghatározott munkabére
és annak közterhei 95%-ának megfelelõ összeget veheti igénybe.

(7) A határozott idõre  szóló munkaszerzõdés megszûnése idõpontját úgy kell meghatározni, hogy az egyes pénzbeli
szociális ellátások elszámolásának szabályairól  szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdésében
meghatározott támogatás-igénylési határidõ figyelembevételével a közcélú munkára foglalkoztatott személyek
munkabére és közterhei igénylésére 2010-ben kerüljön sor.

(8) A jegyzõ az 1.  § (1) bekezdés a) pontjában és az 1.  § (2)–(3) bekezdésében, az illetékes vízügyi igazgatási szerv az 1.  §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek teljesülését folyamatosan ellenõrzi. Ha a közcélú munka
felhasználásával történõ helyreállítási munkák nem felelnek meg e feltételeknek, a jegyzõ – az 1.  § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feltétel esetén az illetékes vízügyi igazgatási szerv jelzése alapján –
a) felszólítja a vállalkozót a kifogásolt munkálatok folytatásának haladéktalan leállítására, és
b) ha a munka leállítása 5 munkanapon belül nem történt meg,

ba) a munkabér és közterhei 95%-ának átutalását megszünteti, a kifogásolt foglalkoztatás idejére ezen
a jogcímen kifizetett összeget visszaköveteli,

bb) az Szt. 36.  § (5) bekezdés a)–c) pontja alapján megkötött munkaszerzõdés esetén az Szt. 36.  §
(7) bekezdésében meghatározott jogánál fogva intézkedik a munkaszerzõdés megszüntetésérõl vagy
módosításáról.

(9) Amennyiben a vállalkozó az elõírt határidõig a munkabért a munkavállaló részére nem fizeti ki, közterheit nem rója le,
a jegyzõ a (8) bekezdés szerint jár el.

(10) Amennyiben a munkaszerzõdés az (5) bekezdés c) pontjában, illetve a (7) bekezdésben meghatározott megszûnési
idõponton túl is fennmarad, ezen idõponttól a munkabér és közterhei teljes összegét a vállalkozó viseli.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és 2011. március 31-én hatályát veszti.

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

A Kormány 1189/2010. (IX. 13.) Korm. határozata
az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ
kártérítésekrõl  szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges
intézkedésekrõl

1. A Kormány
a) felhívja a belügyminisztert, hogy

aa) mérje fel az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ
kártérítésekrõl  szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat (a továbbiakban: OGYh.) 1. pontjában meghatározott,
a 2006. szeptember 17. napja és 2006. október 25. napja között történt rend õri fellépések következtében
vagy azzal összefüggésben keletkezett megalapozott kártérítési igényeket és állapítsa meg ezek összegét,

ab) az OGYh. hatálybalépését követõen érkezett kártérítési igényeket is fogadja be;
b) felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy

ba) – a Magyar Államkincstár bevonásával – gondoskodjanak az a) pont szerinti, megalapozott kártérítési
igények fedezetének biztosításáról,

bb) a Kormány által méltányosnak tartott és a jogosultnak felajánlott kártérítési összeget helyezzék bírósági
letétbe, amennyiben a károsult azt nem fogadja el és kárigényét peres úton kívánja érvényesíteni.

Felelõs: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2010. október 23.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1190/2010. (IX. 13.) Korm. határozata
az árvízkárosultak megsegítése céljából egyes állami tulajdonba tartozó ingóságok 
önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kormány az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy
a mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingóságokat ingyenesen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába adja.

2. Az ingóságok tulajdonba adásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)
az Önkormányzattal megállapodást köt.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2010. szeptember 30.

3. A 2. pont szerinti megállapodásban – a tulajdon átruházási szerzõdésekre vonatkozó általános jogszabályi
követelményeken túlmenõen – a következõk rögzítése is szükséges:
a) Az Önkormányzat részére átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek.
b) Az ingóságok birtokba adása az MNV Zrt. területileg illetékes szervezeti egysége és az Önkormányzat között

átadás-átvételi jegyzõkönyv felvételével, folyamatosan történik.
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c) Az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11.  § (1) bekezdése alapján az ingóságok ingyenes
tulajdonba adása kapcsán felmerülõ általános forgalmi adó megfizetését az MNV Zrt. vállalja.

d) Az Önkormányzat az ingóságokat – a rászorultság mértékét is figyelembe véve – kizárólag a 2010. május–június
hónapok rendkívüli idõjárása  miatt árvízkárosult természetes személyek, valamint önkormányzati intézmények
megsegítésére használhatja fel. A felhasználásról az Önkormányzat külön rendeletben dönt.

4. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1190/2010. (IX. 13.) Korm. határozathoz

Az ingóságok készletazonosítója (darabszám/pár):
1. 00001028-00000001 (1); 00001028-00000011 (1); 00001028-00000013 (1); 00001028-00000010 (1);

00001028-00000010 (1); 00001028-00000008 (1); 00001028-00000009 (1); 00001028-00000006 (1);
00001028-00000005 (1); 00001028-00000002 (1); 00001028-00000002 (1); 00001028-00000002 (1);
00001028-00000003 (1); 00001028-00000012 (1); 00001028-00000004 (1); 00001028-00000007 (1); 96-00000044 (2);
96-00000045 (1); 96-00000044, 96-00000094 (2); 96-00000095 (2); 00000012-00000051 (2); 00000012-00000112 (1);
00000012-00000123 (1); 00000012-00000050 (3); 00000012-00000089 (1); 00000012-00000051 (2);
00000012-00000095 (1); 00000012-00000059 (1); 00000012-00000065 (1); 00000012-00000124 (1);
00000012-00000084 (1); 00000012-00000054 (2); 00000012-00000051 (2); 00000012-00000053 (1);
00000012-00000051 (1); 00000012-00000069 (1); 00000012-00000093 (2); 00000012-00000083 (2);
00000012-00000120 (2); 00000012-00000114 (1); 00000012-00000092 (1); 00000012-00000085 (1);
00000012-00000055 (1); 00000012-00000115 (1); 00000012-00000094 (4); 00000012-00000051 (1);
00000012-00000086 (1); 00000012-00000100 (1); 00000012-00000081 (1); 00000012-00000075 (1);
00000012-00000056 (10); 00000012-00000073 (3); 00000012-00000116 (2); 00000012-00000051 (4);
00000012-00000063 (1); 00000012-00000121 (1); 00000012-00000082 (3); 00000012-00000064 (1);
00000012-00000051 (2); 00000012-00000091 (1); 00000860-00000037 (1); 00001008-00000005 (1);
00000860-00000040 (1); 00000860-00000079 (1); 00001008-00000045 (1); 00001008-00000008 (1);
00000860-00000081 (2); 00000982-00000010 (1); 00000860-00000082 (1); 00000860-00000043 (1);
00000860-00000084 (1); 00000860-00000085 (1); 00000860-00000086 (1); 00000860-00000087 (1);
00001008-00000007 (1); 00001008-00000007 (1); 00001008-00000027 (1); 00000860-00000089 (1);
00000860-00000090 (1); 00000860-00000049 (1); 00001008-00000009 (1); 00000982-00000022 (1);
00000860-00000091 (1); 00000982-00000011 (1); 00000982-00000019 (1); 00000982-00000020 (1);
00000860-00000092 (1); 00000982-00000009 (1); 00000982-00000016 (1); 00000860-00000093 (1);
00001008-00000031 (1); 00000860-00000065 (1); 00001008-00000003 (1); 00000860-00000094 (1);
00001008-00000002 (1); 00000860-00000095 (1); 00000860-00000074 (1); 00000860-00000097 (1);
00000860-00000098 (1); 00000860-00000077 (1); 00001031-00000008 (3); 00001031-00000001 (2);
00001031-00000002 (4); 00001031-00000004 (1); 00001031-00000007 (1); 00001031-00000009 (1);
00001031-00000005 (5); 00000938-00000006 (2); 00000938-00000007 (1); 00000987-00000003 (2);
00000987-00000001 (11); 00000938-00000005 (4); 00000987-00000004 (2); 00000938-00000004 (3);
00000987-00000002 (3); 00000938-00000003 (7); 00000987-00000011 (8); 00000938-00000001 (5); 000861-00000037 (1);
000861-00000033 (1); 000861-00000033 (1); 000861-00000031 (1); 000861-00000033 (1); 000861-00000028 (1);
000861-00000032 (1); 000861-00000018 (1); 000861-00000033 (1); 0000914-00000011 (1); 0000914-00000011 (1);
0000488-00000014 (1); 0000488-00000014 (1); 0000914-00000009 (7); 0000488-0000094 (1); 0000488-00000089 (1);
0000914-00000020 (1); 0000488-00000091 (1); 0000488-0000013 (1); 0000488-00000013 (1); 0000914-00000038 (1);
0000914-00000022 (1); 0000914-0000022 (3); 0000488-00000012 (1); 0000488-00000012 (1); 0000488-00000088 (1);
0000914-0000002 (6); 0000914-00000019 (1); 0000488-00000091 (1); 0000488-00000085 (1); 0000488-0000085 (1);
0000488-00000054 (1); 0000488-00000057 (1); 0000488-00000084 (1); 0000488-0000084 (1); 0000488-00000095 (1);
0000488-00000095 (1); 0000488-00000095 (1); 0000488-0000095 (1); 0000488-00000092 (1); 0000914-00000005 (25);
0000914-00000011 (1); 00000038-0000002 (2); 00000038-00000001 (2); 00000864-00000054 (1); 00000864-00000045 (1);
00000864-00000047 (1); 00000864-00000052 (1); 00000864-00000042 (1); 00000864-00000043 (1);
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00000864-00000048 (1); 00000864-00000044 (1); 00000864-00000053 (1); 00000129-00000109 (1);
00000129-00000106 (1); 00000129-00000135 (1); 00000129-00000135 (1); 00000129-00000112 (1);
00000129-00000010 (1); 00000129-00000112 (1); 00000129-00000136 (1); 00000129-00000112 (1);
00000129-00000124 (1); 00000129-00000124 (1); 00000129-00000114 (1); 00000129-00000114 (1);
00000129-00000114 (1); 00000129-00000114 (1); 00000129-00000105 (1); 00000129-00000112 (1);
00000129-00000113 (1); 00000129-00000113 (1); 00000129-00000112 (1); 00000129-00000112 (1);
00000129-00000135 (1); 00000129-00000112 (1); 00000129-00000136 (1); 00000129-00000136 (1);
00000129-00000136 (1); 00000129-00000136 (1); 00000129-00000136 (1); 00000129-00000135 (1);
00000129-00000096 (1); 00000129-00000111 (1); 00000129-00000135 (1); 00000129-00000123 (1);
00000129-00000111 (1); 00000129-00000137 (1); 00000129-00000138 (1); 00000129-00000138 (1);
00001021-00000039 (1); 00001021-00000033 (4); 00001021-00000024 (3); 00001021-00000034 (2);
00001021-00000002 (1); 00001021-00000038 (1); 00001021-00000005 (12); L0002918 (1); 00000483-00000008 (1);
00000362-00000008 (1); 00000362-00000002 (1); 00000362-00000020 (1); 00000362-00000004 (1);
00000362-00000009 (1); 00000474-00000009 (1); 00000474-0000010 (1); 00000474-00000010 (1);
00000879-00000001 (1); L0002879 (1); 00000879-00000001 (1); 00000478-00000017 (1); 00000478-00000009 (1);
00000478-00000009 (1); 00000474-00000004 (1); 00000473-00000011 (1); 00000473-00000011 (1);
00000473-00000011 (1); 00000473-00000011 (1); 00000480-00000003 (1); 00000480-00000002 (1);
00000479-00000006 (1); 00000479-00000006 (1); 00000479-00000006 (1); 00000479-00000006 (1);
00000879-00000004 (1); 00000879-00000004 (1); 00000478-00000003 (1); 00000478-00000003 (1);
00000478-00000003 (1); 00000012-00000111 (1); 00000012-00000068 (1).

2. 00001028-00000014 (1); 96-00000070 (1); 96-00000062 (1); 96-00000117 (1); 96-00000122 (2); 96-00000043 (1);
96-00000118 (1); 96-00000078 (1); 96-00000063 (1); 96-00000075 (1); 96-00000062 (1); 96-00000119 (1); 96-00000116 (1);
96-00000057 (1); 96-00000046 (2); 96-00000058 (1); 96-00000115 (1); 96-00000043 (2); 96-00000077 (1); 96-00000048 (2);
96-00000114 (1); 00000012-00000071 (1); 00000012-00000109 (1); 00000012-00000049 (1); 00000012-00000058 (1);
00000012-00000097 (1); 00000012-00000062 (1); 00000012-00000021 (1); 00000012-00000021 (1);
00000012-00000061 (1); 00000012-00000061 (1); 00000012-00000061 (1); 00000012-00000099 (1);
00000012-00000074 (1); 00000012-00000048 (1); 00000012-00000098 (1); 00000012-00000077 (1);
00000012-00000029 (1); 00000012-00000113 (1); 00000012-00000108 (1); 00000012-00000108 (1);
00000012-00000126 (1); 00000012-00000060 (1); 00000012-00000066 (1); 00000012-00000067 (1);
00000012-00000110 (1); 00000012-00000052 (4); 00000012-00000117 (1); 00000860-00000038 (1);
00000982-00000003 (1); 00001008-00000017 (1); 00001008-00000017 (1); 00000860-00000041 (1);
00000860-00000042 (1); 00001008-00000037 (1); 00000860-00000044 (1); 00000982-00000003 (1);
00000860-00000088 (1); 00000860-00000048 (1); 00000979-00000006 (1); 00000860-00000051 (1);
00000860-00000056 (1); 00000860-00000064 (1); 00000860-00000068 (1); 00000982-00000006 (1);
001008-0000000033 (1); 00000860-00000075 (1); 00001031-00000011 (1); 00001031-00000006 (1);
00001031-00000003 (1); 00000415-00000015 (1); 00000415-00000029 (1); 00000415-00000032 (1);
00000415-00000013 (1); 00000415-00000026 (1); 35-00000014 (1); 197-00000047 (1); 35-00000012 (1); 35-00000015 (2);
00000938-00000011 (1); 00000987-00000007 (3); 00000987-00000013 (1); 00000938-00000009 (1);
00000987-00000014 (1); 00000938-00000008 (1); 00000987-00000016 (1); 00000987-00000009 (4);
00000987-00000010 (1); 00000987-00000017 (1); 00000987-00000023 (1); 000861-00000017 (1); 000861-00000017 (1);
000861-00000017 (1); 000861-00000014 (1); 000861-00000017 (1); 000861-00000014 (1); 000861-00000034 (1);
000861-00000017 (1); 000861-00001027 (1); 000861-00000017 (1); 000861-00000017 (1); 000861-00000011 (1);
000861-00000025 (1); 0000488-00000107 (1); 0000488-00000107 (1); BEF eszk.:4205 (1); 0000914-00000003 (1);
00000911-00000029 (1); 00000911-00000006 (1); 63385 (1); 00000911-00000030 (1); 63388 (1); 00000038-00000018 (1);
00000038-00000017 (1); 00000864-00000050 (1); 00000864-00000041 (1); 00000864-00000057 (1);
00000864-00000056 (1); 00000864-00000046 (1); 00000864-00000049 (1); 00000864-00000051 (1);
00000129-00000126 (1); 00000129-00000117 (1); 00000129-00000107 (1); 00000129-00000031 (1);
00000129-00000117 (1); 00000129-00000027 (1); 00000129-00000118 (1); 00000129-00000103 (1);
00000129-00000116 (1); 00000129-00000132 (1); 00000129-00000110 (1); 00000129-00000132 (1);
00000129-00000121 (1); 00001021-00000001 (1); 00001021-00000008 (1); 00001021-00000037 (1);
00001021-00000007 (2); 00001021-00000004 (1); 00001021-00000032 (1); 00001021-00000035 (2);
00001021-00000029 (1); 00001021-00000027 (1); 00000482-00000002 (1).
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3. 96-00000121 (1); 96-00000051 (20); 96-00000051 (29); 96-00000051 (9); 96-00000068, 96-00000065, 96-00000061,
96-00000073 (54); 96-00000121 (1); 96-00000121 (1); 96-00000121 (2); 96-00000102 (1); 96-00000076 (1); 96-00000076 (1);
96-00000076 (6); 96-00000051 (20); 96-00000067 (1); 96-00000079 (2); 96-00000051 (2); 96-00000054 (12);
96-00000051 (80); 96-00000051 (74); 00000012-00000125 (2); 00000012-00000051 (3); 00000012-00000057 (1);
00000012-00000072 (1); 0000012-00000104 (2); 00000012-00000090 (2); 00000012-00000070 (1);
00000012-00000072 (1); 00000012-00000051 (1); 00000012-00000118 (2); 00000012-00000087 (1);
00000982-00000001 (1); 00000982-00000007 (1); 00001008-00000029 (1); 00000860-00000036 (1);
00000860-00000039 (1); 00000860-00000080 (1); 00000860-00000083 (2); 00000982-00000008 (1);
00000982-00000002 (1); 00000860-00000045 (1); 00000860-00000046 (1); 00000860-00000047 (1);
00000860-00000050 (1); 00000860-00000052 (2); 00000860-00000053 (2); 00000860-00000054 (3);
00000860-00000055 (2); 00000860-00000057 (3); 00000860-00000058 (1); 00000860-00000059 (5);
00000860-00000060 (5); 00000860-00000061 (1); 00000860-00000062 (7); 00000860-00000063 (1);
00000860-00000066 (1); 00000860-00000067 (3); 00000860-00000069 (1); 00001008-00000023 (1);
00000860-00000096 (2); 00000860-00000070 (1); 00000860-00000071 (2); 00000860-00000072 (7);
00001008-00000026 (1); 00000860-00000073 (1); 00000860-00000076 (1); 00000860-00000078 (10);
00001031-00000015 (1); 00001031-00000015 (1); 00000415-00000020 (1); 00000415-00000020 (1);
00000415-00000019 (2); 00000415-00000033 (1); 00000415-00000020 (5); 00000415-00000020 (3);
00000456-00000069 (1); 00000415-00000023 (1); 00000415-00000022 (1); 00000415-00000022 (2);
00000415-00000022 (2); 00000415-00000023 (1); 00000415-00000020 (2); 00000415-00000020 (1);
00000415-00000023 (19); 00000415-00000034 (6); 00000415-00000020 (1); 00000415-00000028 (1);
00000415-00000023 (1); 00000415-00000037 (1); 00000415-00000027 (2); 00000415-00000036 (7);
00000035-00000024 (1); 00000987-00000008 (2); 00000987-00000020 (5); 00000987-00000015 (10);
00000987-00000018 (1); 00000987-00000019 (2); 00000987-00000006 (3); 00000987-00000005 (5);
00000987-00000010 (7); 000861-00000020 (1); 000861-00000031 (1); 000861-00000006 (1); 000861-00000009 (30);
000861-00000013 (2); 000861-00000018 (1); 000861-00000021 (1); 000861-00000017 (1); 000861-00000006 (1);
000861-00000006 (1); 000861-00000036 (1); 000861-00000021 (1); 000861-00000021 (1); 000861-00000006 (1);
000861-00000031 (10); 000861-00000021 (1); 000861-00000021 (1); 000861-00000021 (1); 000861-00000007 (1);
000861-00000038 (1); 0000488-00000098 (9); 0000914-00000012 (1); 0000914-00000012 (2); 0000488-00000069 (1);
0000488-00000069 (1); 0000488-00000069 (1); 0000914-00000021 (6); 0000914-00000018 (6); 0000914-00000021 (2);
0000914-00000013 (4); 0000488-00000011 (1); 00000864-00000059 (1); 00000864-00000058 (1); 00000129-00000112 (1);
00000129-00000115 (1); 00001021-00000023 (2); 00001021-00000041 (1); 00001021-00000009 (9);
00001021-00000006 (1); 00001021-00000030 (20); 00001021-00000003 (19); 00001021-00000031 (1);
00001021-00000026 (1); 00001021-00000036 (1).
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: B ártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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