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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
31/2000. (III. 14.) Korm.
rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának,
a céljelleg´ú decentralizált támogatásának
igénybejelentési, döntés-el´ókészítési és elszámolási
rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár
finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól,
továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló
9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg´ú decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-el´ókészítési és elszámolási rendjér´ól, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellen´órzési feladatairól, továbbá a
TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:
1. §
Az R. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A szakminisztérium koncepciónként szakmai véleménnyel ellátott, rangsorolt javaslatot küld június 22-éig
a Belügyminisztériumnak.
(3) A Kormány a belügyminiszter el´óterjesztése alapján
július 31-éig — országgy´úlési képvisel´ó-választás évében
október 31-éig — állást foglal a címzett támogatásra javasolt és nem javasolt beruházásokról. A Kormány az állásfoglalásáról az Önkormányzatok Közlönyében közzétett
közlemény útján ad tájékoztatást.’’
2. §
Az R. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A Kormány az új címzett támogatásokról szóló
törvényjavaslatot a költségvetési törvény hatálybalépését
követ´ó három hónapon belül — országgy´úlési képvisel´óválasztás évét követ´óen május els´ó hetében — beterjeszti
az Országgy´úlésnek.’’
3. §
Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Az önkormányzat a Cct. mellékletében felsorolt
célok esetében — külön jogszabály szerinti — megvalósíthatósági tanulmányt készít. A megvalósíthatósági tanul-
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mányt az építési engedélyezési terveket megel´óz´óen — a
m´úköd´ó kórházak és szakrendel´ók (beleértve az önálló
fogászati rendelést is) gép-m´úszer beszerzéseinél, ha a
telepítéshez építési engedély szükséges — kell elkészíteni,
és szakmai értékelésre benyújtani a külön jogszabályban
meghatározott szervezethez.’’
4. §
Az R. a következ´ó 8. §-sal egészül ki:
,,8. § Az önkormányzat a 4. számú melléklet szerinti
beruházási adatlapon az el´ózetesen felszámított, de le nem
vonható ÁFA adatait akkor töltheti ki, ha az igénybenyújtás határidejéig nem rendelkezik ÁFA levonási joggal.’’
5. §
Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A TÁKISZ számítógépen feldolgozza a céltámogatási igénybejelentéseket és április 15-ig megküldi a Belügyminisztériumnak a számítógépen feldolgozott adatokat,
valamint az eredeti céltámogatási igénybejelentéseket.’’
6. §
Az R. 11. §-a a következ´ó (2) bekezdéssel egészül ki, a
(2)—(5) bekezdés számozása (3)—(6) bekezdésre változik, és az így átszámozott (3) bekezdés bevezet´ó szövegrésze és a (6) bekezdés helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A Belügyminisztérium
a) az igények 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti sorolását követ´óen a III. prioritási csoportban az
egyes régiókra vonatkozó sorrendet véleményezésre május
8-ig megküldi a Regionális Fejlesztési Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács). A Tanács június 8-áig eljuttatja támogatási javaslatát a Belügyminisztériumnak;
b) megküldi a kiegészít´ó jegyzékhez kapcsolódó sorrendet augusztus 7-éig a Tanácsnak. A Tanács szeptember 7-éig
juttatja el támogatási javaslatát a Belügyminisztériumnak.
Amennyiben határid´óre nem érkezik meg a Tanács véleménye, a Kormány a sorolás figyelembevételével hozza
meg a döntést.
(3) A Kormány az igénybenyújtás határidejét követ´ó
három hónapon belül közzéteszi az Önkormányzatok
Közlönyében az adott évi el´óirányzatból...’’
,,(6) A (3) bekezdés szerinti kormányközlemény, illetve a
(5) bekezdés szerinti kiegészít´ó jegyzék a feltételeknek nem
megfelel´ó igényeknél feltünteti a nem teljesített feltételt.’’
7. §
Az R. 18. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,18. § (1) Az önkormányzat tájékoztatja a Magyar Államkincstárat (a továbbiakban: Kincstár) — a TÁKISZ-on keresztül — a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és eredményér´ól
az eredmény kihirdetését követ´ó 15 munkanapon belül.
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(2) Az önkormányzat a kivitelezés megkezdésér´ól a
Belügyminisztériumot a TÁKISZ útján az 5. számú melléklet szerint értesíti.’’

8. §
Az R. 19. §-ának (1) és (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) A Kincstár
a) címzett támogatás esetén megállapodik a Belügyminisztériummal az önkormányzattal kötend´ó finanszírozási
szerz´ódések tartalmáról,
b) céltámogatás esetén keretmegállapodást köt az önkormányzat számlavezet´ó hitelintézetével a céltámogatás
lehívásáról.’’
,,(4) A Kincstár megállapodásban rögzíti az önkormányzat számlavezet´ó hitelintézetével a céltámogatás finanszírozási rendjét.’’

9. §
Az R. 22. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
(A Belügyminisztérium a fel nem használt el´óirányzatot
akkor vonja el,)
,,b) ha az önkormányzat a kivitelezés megkezdésér´ól
legkés´óbb a támogatás kihirdetését´ól számított tizenkét
hónapon belül, illet´óleg az EU támogatásról szóló Közösségi Támogatási Keretterv vonatkozásában kötött megállapodás vagy szerz´ódés szerinti kezdési határid´ó lejártáig
az err´ól szóló értesítést nem küldi meg;
c) ha a központi támogatás felhasználhatóságára a törvényben el´óírt határid´ó — a beruházás tervezett befejezését
követ´ó év vége —, illet´óleg az EU támogatásról szóló Közösségi Támogatási Keretterv vonatkozásában kötött megállapodás vagy szerz´ódés szerinti befejezési határid´ó lejárt.’’
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(3) A Kincstár nyilvántartja az egyes területfejlesztési
tanácsoknak biztosított támogatási keret összegét az éves
el´óirányzat normatív felosztását tartalmazó BM—FVM—
PM együttes közlemény alapján, és figyelemmel kíséri az
el´óirányzatok (1) bekezdés szerinti felhasználását. A keret
túllépése esetén szünetelteti a finanszírozási szerz´ódéskötést mindaddig, amíg a területfejlesztési tanács döntésével
nem helyesbíti a felhasználható el´óirányzatot.
(4) A belügyminiszter — a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal egyeztetett — irányelvet ad ki
a támogatás pályázati rendszerének m´úködésére.
(5) A területfejlesztési tanács a módosított 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el a támogatási keretének felhasználása során különös tekintettel arra,
hogy a pályázati kiírásának tartalmaznia kell beruházás, felújítás kezdésének és befejezésének határidejét és a határid´ó
be nem tartásának következményeit. Mindezeket a támogatási szerz´ódésben is szerepeltetni kell.’’

12. §
Az R. 31. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,31. § A Kincstár havonta — a tárgyhót követ´ó 15-éig
— tájékoztatja a Belügyminisztériumot és a területfejlesztési tanácsokat a folyamatban lév´ó és az új beruházások
esetében a céljelleg´ú decentralizált támogatás felhalmozási feladatokhoz tartozó el´óirányzatának és maradványának
felhasználásáról, a támogatásban részesül´ó önkormányzatok támogatásának összegér´ól az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás
m´úködési rendjér´ól szóló — módosított — 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével történ´ó, a Kincstár és a Belügyminisztérium között
létrejött megállapodás szerinti adattartalommal.’’

13. §
10. §
Az R. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A Kincstár havonta — a tárgyhót követ´ó 15-éig —
tájékoztatja a Belügyminisztériumot — a közöttük létrejött megállapodás szerinti adattartalommal — a folyamatban lév´ó és az új beruházások esetében a központi támogatásban részesül´ó önkormányzatok támogatásának öszszegér´ól az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, valamint az államháztartás m´úködési rendjér´ól
szóló — módosított — 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.’’

11. §
Az R. 26. §-ának (2)—(5) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A területfejlesztési tanács nyilvánosságra hozza
döntéseit a helyben szokásos módon és az Önkormányzatok Közlönyében.

Az R . 1—3. számú melléklete helyébe e rendelet
1— 3. számú melléklete, az R . 4. számú melléklete A), C) és
F) pontjában meghatározott 1., 3. és 6. számú dokumentum e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint
módosul, és kiegészül a G) pont szerinti 7. számú dokumentummal; az R. 5—7. számú melléklete helyébe e rendelet 5—7. számú melléklete lép.

14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet 1. §-ának — az R. 2. § (2) bekezdését
megállapító —, valamint 13. §-ának — az R. 2. számú
mellékletének d)—e) pontját és az R. 3. számú mellékletének 4—5. pontját megállapító — rendelkezéseit els´ó
ízben a 2001. évi új címzett, illetve céltámogatási igénybejelentéseknél kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez]
Igénybejelent´ó lap1
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve: ...........................................................................................................
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) min´ósítési kódja: 6
Az önkormányzat címe: ............................................................................................ (megye) ...................................... (ir. szám)
.....................................................................(település)................................................................... (út) .............................. (hsz.)
Telefonszám körzetszáma: .............................................................. hívószáma:.............................................................................
Az önkormányzat adószáma:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Az önkormányzat törzsszáma:

A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

társadalombiztosítási törzsszáma:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

statisztikai száma:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

címzett

támogatás

igénylése

vízgazdálkodási,

egészségügyi,

szociális,

közoktatási,

kulturális,2

illetve

3

......................................................................... feladat ellátását szolgáló beruházás megvalósítására vonatkozik.
Az igényelt céltámogatás M: m´úszakilag az elmúlt évek során szétszakadt beruházás2 miatt
I.1. szennyvíztisztító telep építése (218) 4
I.2. települési folyékony hulladék (219)
tisztítótelep építése
I.3. szennyvízcsatorna-hálózat építése (223), mely
a) állami f´óm´úre 2
b) más önkormányzat szennyvíztisztító telepére 2
csatlakozik
III. oktatás (236)
III. egészségügy (241)
IV. hulladékgazdálkodás (110)
cél 2 megvalósítását szolgáló beruházásra vonatkozik.
A beruházó önkormányzat(ok)5
neve:

KSH 6 és BM kód (településtípus):

állandó népessége:6

........................................

..............................................

...................................

........................................

..............................................

...................................

........................................

..............................................

...................................

........................................

..............................................

...................................

........................................

..............................................

...................................
Összesen:

1

...................................

A célonként külön-külön kitöltött, cégszer´úen aláírt és pecséttel ellátott eredeti példányhoz a módosított 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 2. vagy
3. számú melléklete szerinti sorrendben kell csatolni a dokumentumokat.
2
A megfelel´ó szövegrészt aláhúzással kell jelölni.
3
A módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (2) bekezdése alapján töltend´ó ki.
4
A beruházás típusának kódszáma.
5
Amennyiben a felsorolásra nem elegend´ó a biztosított hely, külön lapon kell folytatni a felsorolást.
6
Az önkormányzat KSH kódja: megyekód (kétjegy´ú) településazonosító (ötjegy´ú), valamint az önkormányzat közigazgatási területén a KÖNYV
által hivatalosan közölt népességszámadat a támogatás els´ó évére vonatkozó igénylés évét megel´óz´ó évben.
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Vízgazdálkodás
(218) Szennyvíztisztító telep építése:
az önkormányzat közigazgatási területén csatornabírságolás hatálya alá tartozó min´óség´ú szennyvizet
kibocsátó ipari tevékenység: van / nincs.2
(219) Települési folyékony hulladék tisztítótelep építése:
a községi önkormányzat(ok) központi belterületén az összlakásszám ..........................., ebb´ól a vezetékes
vízzel ellátott lakások száma: ..................................
Hulladékgazdálkodás
(110) A térségi szilárdhulladék-lerakó létesítésének esetei:7
1. 20 km-es körzeten belül nincs a m´úszaki követelményeknek megfelel´ó fogadóképes 8 lerakó, és
a meglév´ó lerakóhely(ek) sérülékeny vízbázist9 veszélyeztet(nek),
2. 20 km-es körzeten belül nincs a m´úszaki követelményeknek megfelel´ó fogadóképes 8 lerakó, és
a meglév´ó lerakó az emberi egészségre ártalmas és felszámolását hatósági felszólítás írja el´ó,
3. a településeken az állandó népesség együttesen meghaladja 1999—2001. évben
a 20 000 f´ót, és
a meglév´ó lerakóhely(ek) sérülékeny vízbázist9 veszélyeztet(nek),
4. a településeken az állandó népesség együttesen meghaladja 1999—2001. évben
a 20 000 f´ót, és
a meglév´ó lerakó az emberi egészségre ártalmas és felszámolását hatósági felszólítás írja el´ó.
Kelt: ............................................, .................. év ......................................... hó ............. nap

P. H.

.........................................
(polgármester)

7

Az igénylés feltételeinek megfelel´ó eset sorszámát meg kell jelölni.
Az értelmez´ó rendelkezéseket és a m´úszaki követelményeket a Környezetvédelmi Minisztériumnak a 2000. évi önkormányzati hulladékgazdálkodási céltámogatások m´úszaki követelményeir´ól és a fajlagos költségekr´ól szóló közleménye tartalmazza.
9
Az 1999—2001. évi céltámogatásnál az 1992. évi LXXXIX. törvény 4. számú mellékletében a I. Vízgazdálkodás pontban jelzett 224/1999.
(XII. 30.) Korm. rendelet I. prioritási csoportban felsorolt település területén van.
8
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2. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez]
Címzett támogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelményei*
a) Igénybejelent´ó lap (1. számú melléklet).
b) Beruházási adatlap (1. számú dokumentum).
c) Képvisel´ó-testület határozata (2. számú dokumentum). (Közös beruházás esetén valamennyi részt vev´ó önkormányzat képvisel´ó-testületi határozatát csatolni kell.)
d) Egyéb állami támogatások rendelkezésre bocsátásáról szóló ígérvény(ek).
e) Hitelfelvételi szándék esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása.
f) Nyilatkozat (7. számú dokumentum).
g) Érvényes, joger´ós építési, illetve vízgazdálkodási céloknál vízjogi létesítési engedély — módosított engedélynél a
megel´óz´ó engedélyek csatolása is szükséges — (eredeti, illetve engedélyez´ó hatóság hitelesítésével). (Kivétel: az
építéshez nem kapcsolódó épületvásárlás és eszközbeszerzés.)
h) Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvev´ó aláírásával
és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).
Az a)—h) pontokban felsoroltakon túlmen´óen
i) Folyamatban lév´ó beruházás esetén a kivitelezés eddigi teljesítményeinek leírása.
A vízgazdálkodási ágazatba tartozó beruházásokhoz:
j) A szakminisztérium által közzétett fajlagos költségek alapján végzett részletes költségszámítás (3. számú dokumentum), melyhez csatolni kell a többlettámogatás igénybevételét igazoló dokumentumokat. (Kivétel: belvízelvezetés.)
k) M´úszaki leírás az el´ózményekr´ól, a tervezett m´útárgyakról és a technológiai folyamatokról.
l) Átnézetes helyszínrajz — közös beruházásnál feltüntetve az összes érintett önkormányzat beruházását és bejelölve
a közös szakaszt — és részletes helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével (vonalas létesítményeknél
feltüntetve az eredeti és a tervezett állapot szelvényszámmal; nem vonalas létesítményeknél a tervezett m´útárgyak
helye, megnevezése; technológiai hosszszelvény).
A közoktatási, kulturális ágazatba tartozó beruházásokhoz:
m) Tulajdoni lap (a fejlesztés tervezett helyszínére, illetve az új beruházással kiváltani szándékozott, meglév´ó intézményre vonatkozóan).
n) A tulajdoni és fenntartói jogok elkülönülése esetén mindkét önkormányzat testületi határozatának kivonata a
beruházás költségeinek és a létrehozandó létesítmény (b´óvítmény, rekonstrukció stb.) m´úködtetési költségeinek
viselésér´ól, valamint a beruházást aktiváló szerv megnevezésér´ól. Nem önkormányzati körbe tartozó fenntartó
esetén a fenntartó véleménye a beruházással kapcsolatosan.
o) M´úszaki leírás az építési munkáról és az építményben folytatni kívánt tevékenységr´ól.
p) Helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
q) M´úszaki terv(ek) az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
Az egészségügyi, szociális ágazatba tartozó beruházásokhoz:
r) Leírás a létesítmény egyes szakmai funkciójáról, rövid m´úszaki leírás az építésszerelési feladatokról és technológiai
felszerelésekr´ól, a rendeltetési egységek naturális mutatóinak bemutatásával.
s) Telephelyi helyszínrajz, jelölve a beruházással vagy rekonstrukcióval érintett építményeket, az engedélyez´ó hatóság
eredeti hitelesítésével.
* A hitelesítés csak eredeti pecsétlenyomattal, aláhúzással és dátumozással fogadható el, fénymásolatban nem.
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t) M´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
u) Egészségügyi beruházás esetén az Egészségbiztosítási Alap kezel´ójének nyilatkozata a m´úködtetés finanszírozásának vállalásáról.
v) Megyei Egyeztet´ó Fórum véleménye a beruházásról.
A felsoroltakon kívüli ágazatokba tartozó beruházáshoz:
w) M´úszaki leírás az el´ózményekr´ól és a tervezett beruházásról.
x) Helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
y) M´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épületátalakításnál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
z) Az érintett szakminisztérium véleménye a beruházásról.

3. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez]
Céltámogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelményei*
1. Igénybejelent´ó lap (1. számú melléklet).
2. Beruházási adatlap (1. számú dokumentum).
3. Képvisel´ó-testületi határozat (2. számú dokumentum). (Közös beruházás esetén valamennyi részt vev´ó önkormányzat képvisel´ó-testületi határozatát csatolni kell.)
4. Egyéb állami támogatások rendelkezésre bocsátásáról szóló ígérvény(ek).
5. Hitelfelvételi szándék esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása.
6. Nyilatkozat (7. számú dokumentum).
7. Érvényes, joger´ós építési, illetve vízgazdálkodási céloknál vízjogi létesítési engedély — módosított engedélynél a
megel´óz´ó engedélyek csatolása is szükséges — (eredeti, illetve engedélyez´ó hatóság hitelesítésével). (Kivétel: az
egészségügyi ágazatban a gép-m´úszer beszerzés.)
8. A m´úszakilag az elmúlt évek során szétszakadt beruházás esetében:
a) az a vízjogi létesítési engedély, melyben tervezett beruházásként szerepel(nek) az igénybejelent´ó önkormányzat(ok), vagy
b) az a vízjogi létesítési engedély, melyben a megvalósult m´ú önállóan nem helyezhet´ó üzembe, vagy
c) 1999. november 1-jét megel´óz´óen kiadott hatósági kötelezés a beruházás záros határid´ón belüli megvalósítására.
9. Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvev´ó eredeti
aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).
10. A szakminisztérium által közzétett fajlagos költségek alapján végzett részletes költségszámítás (3. számú dokumentum), melyhez csatolni kell a többlettámogatás (pl. víztelenítés, közútkezel´ói el´óírás) igénybevételét igazoló
dokumentumokat. (Kivétel: az egészségügyi ágazatban a gép-m´úszer beszerzés.)
11. Igazolás a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legel´ónyösebbnek tartott megoldás
és az igénybejelentéshez csatolt hatósági engedélyes dokumentáció, illetve a gép-m´úszer beszerzés azonosságáról
(4. számú dokumentum). (Eredeti, illetve az értékel´ó szervezet hitelesítésével.)
Az 1—11. pontokban felsoroltakon túlmen´óen
12. Folyamatban lév´ó beruházás esetén a kivitelezés eddigi teljesítményeinek leírása.
* A hitelesítés csak eredeti pecsétlenyomattal, aláhúzással és dátumozással fogadható el, fénymásolatban nem.
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A vízgazdálkodási ágazatba tartozó beruházásokhoz:
13. M´úszaki leírás az el´ózményekr´ól, a tervezett m´útárgyakról és a technológiai folyamatokról.
14. Átnézetes helyszínrajz — közös beruházásnál feltüntetve az összes érintett önkormányzat beruházását és bejelölve
a közös szakaszt — és részletes helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével (vonalas létesítményeknél
feltüntetve az eredeti és a tervezett állapot szelvényszámmal; nem vonalas létesítményeknél a tervezett m´útárgyak
helye, megnevezése; technológiai hosszszelvény).
15. A Cct. 4. számú mellékletének I.1. és I.2. céljainál a 2000 f´ó alatti állandó népesség´ú település egyedi vagy közös
beruházásához a beruházás indokoltságát igazoló megvalósíthatósági tanulmány.
16. A Cct. 4. számú mellékletének I.1. céljánál az ipari szennyvíz-el´ótisztítók szabályozás szerinti m´úködésének
biztosítása céljából megtett hatósági intézkedések (kötelezések) hitelesített másolata két évre visszamen´óen.
17. A Cct. 4. számú mellékletének I.3. céljánál a képvisel´ó-testület nyilatkozata (5. számú dokumentum).
18. a) A szennyvízcsatorna-hálózat más önkormányzat vagy állam tulajdonában lév´ó szennyvíztisztító m´úre történ´ó
csatlakozás esetén a szennyvíztisztító m´ú érvényes üzemeltetési vízjogi engedélye az engedélyez´ó hatóság
hitelesítésével,
b) folyamatban lév´ó állami f´óm´ú építéséhez való csatlakozás esetén a beruházás megkezdésér´ól szóló, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási F´óosztálya által kiadott igazolás.
A közoktatási ágazatba tartozó beruházáshoz:
19. Érvényes szakért´ói vélemény az életveszélyessé vált tanteremr´ól (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).
20. M´úszaki leírás az építési munkáról és az építményben folytatni kívánt tevékenységr´ól.
21. Helyszínrajz az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
22. M´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek alaprajzi elrendezésér´ól, épület átalakításánál a jelenlegi és a tervezett állapot együttes bemutatásával, az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
Az egészségügyi ágazatba tartozó beruházáshoz:
23. Az Egészségbiztosítási Alap kezel´ójének nyilatkozata a m´úködtetés finanszírozásának vállalásáról.
A hulladékgazdálkodás ágazatba tartozó beruházáshoz:
24. A beruházó önkormányzattal, illetve önkormányzatokkal kötött megállapodás arról, hogy mely nem beruházó
önkormányzatok szilárd hulladékát fogja fogadni a tervezett hulladéklerakó. A megállapodást valamennyi érintett
önkormányzat (beruházó, szilárdhulladék-lerakót használó) aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani.
(Eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével.)
25. M´úszaki leírás a Környezetvédelmi Minisztérium közleményében meghatározott követelmények (talajmin´óség,
építési osztály, tárolásra tervezett hulladékfajták stb.) szerinti részletezettséggel, valamint a technológiai folyamat
ismertetése.
26. Átnézetes és részletes helyszínrajz, m´úszaki tervek az építmény, illet´óleg az építési munkával érintett részek
alaprajzi elrendezésér´ól az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.
27. A területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyel´óség hatósági bizonyítványa az 1. számú mellékletben (Igénybejelent´ó lapon) a hulladékgazdálkodás célnál felsorolt 1., 2. és 3. esetek igénybejelentéseihez. A hatósági bizonyítvány
kelte nem lehet régebbi az igénybejelentést megel´óz´ó 90 napnál (6. számú dokumentum). (Eredeti, illetve a hatóság
hitelesítésével.)
28. A meglév´ó lerakóhely felszámolására vonatkozó hatósági felszólítás hiteles másolata. Az 1. számú mellékletben
(Igénybejelent´ó lapon) a hulladékgazdálkodás célnál felsorolt 2. és 4. esetek igénybejelentéseihez. (A hatóság
hitelesítésével.)
29. Érvényes, joger´ós környezetvédelmi engedély. (Az engedélyez´ó hatóság hitelesítésével.)
30. Joger´ós közútkezel´ói engedély a térségi szilárdhulladék-lerakó küls´ó beköt´ó útjára vonatkozóan, az út helyszínrajzának mellékelésével.
31. Kimutatás a beszállító (nem beruházó) önkormányzatok állandó népességér´ól és azok összesítésér´ól.
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4. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
A) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 1. számú dokumentuma
BERUHÁZÁSIADATLAP
A...........................................................1 támogatással megvalósuló beruházásokhoz

I. A beruházó önkormányzat neve (a támogatás címzettje) és címe:2
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

II. A beruházás helye:
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
III. A beruházás támogatásban részesíthet´ó m´úszaki tartalma:3
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
IV. A beruházás támogatásban nem részesíthet´ó m´úszaki tartalma:4
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......
....................................................................................................
....................................................................................................
.......

V. A beruházás kapacitása, mennyiségi mutatói a céltámogatásoknál:
Sorsz.
I.1. (218) A megvalósítandó beruházással tisztítandó szennyvíz mennyisége ............................................................ m 3/nap
szennyvíztisztító telep kapacitása 5 .............................................................................................................. m 3/nap
ebb´ól:
mechanikai ............................................................................................................................................. m 3/nap
biológiai ................................................................................................................................................. m 3/nap
kémiai ..................................................................................................................................................... m 3/nap
szennyvíziszap lerakás ............................................................................................................................. m 3/év
szennyvíziszap mez´ógazdasági felhasználása ....................................................................................... m 3/év
szennyvíziszap megsemmisítése ............................................................................................................. m 3/év
1
2
3
4
5

,,Címzett’’ vagy ,,cél’’ szövegrészt kell beírni.
Közös beruházás esetén a megállapodás szerint megbízott önkormányzat neve és címe.
A módosított 1992. évi LXXXIX. törvény melléklete szerint támogatható m´úszaki tartalom megnevezése — azonosításra alkalmas módon — tömör
mondatban.
Támogatásban nem részesíthet´ó m´úszaki tartalom jelzése esetén a VII. és IX. táblázat B) pontjában összegnek kell szerepelnie.
Támogatás nem igényelhet´ó például ipartelep, üdül´óterület ellátására, építésre kijelölt terület el´óközm´úvesítésére stb.
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I.2. (219) A megvalósítandó beruházással tisztítandó szennyvíz mennyisége .......................................................... m 3/nap
települési folyékony hulladék5 tisztítótelep kapacitása ............................................................................. m 3/nap
ebb´ól:
mechanikai ............................................................................................................................................. m 3/nap
biológiai ................................................................................................................................................. m 3/nap
kémiai ..................................................................................................................................................... m 3/nap
szennyvíziszap lerakás ............................................................................................................................. m 3/év
szennyvíziszap mez´ógazdasági felhasználása ....................................................................................... m 3/év
szennyvíziszap megsemmisítése ............................................................................................................. m 3/év

I.3. (223) A megvalósítandó beruházással elvezetend´ó szennyvíz mennyisége ....................................................... m 3/nap
szennyvízcsatorna-hálózat építése 5 ...................................................................................................................... fm

II. (236) tanterem száma: .......................................... (db),

a beépített bruttó alapterület: ........................................... m 2

III. (241) egészségügyi gép-m´úszer: ....................................................................................................................................... (db)

IV. (110) térségi szilárd hulladék lerakó kiépítési térfogat ............................................................................................. E m 3
ezen igény szerinti támogatással megvalósuló lerakó térfogat ........................................................... E m 3
szelektíven gy´újtött lakossági hulladék mennyisége ............................................................................. t/év
komposztálni tervezett hulladék mennyisége ....................................................................................... t/év
lerakásra tervezett hulladék mennyisége ............................................................................................... t/év
a tömörítés aránya ......................................................................................................................................... %

A címzett támogatással megvalósuló beruházások f´óbb naturális mutatói:

Megnevezés

Mennyiség, mértékegység

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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C) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 3. számú dokumentuma
A fajlagos költségek1 alapján végzett részletes2 költségszámítás

Azonosító jel; anyag; technológia;
tanterem; építési osztály; jellemz´ó
méret

Mennyiség (víztelenítéssel,
közútkezel´ói el´óírás szerinti teljes
úthelyreállítással érintett szakasz
hossza)

Fajlagos költség (korrigált fajlagos
költség számítása)
ezer Ft/jellemz´ó méret

Számított költség
(mennyiség × fajlagos költség)
ezer forintra kerekítve

El´ózetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA:3
Fajlagos költségek alapján számított költség:4

Igazolom, hogy az önkormányzat jogosult/nem jogosult az ÁFA levonására.5
Kelt: ...................................................................., 2000. év ................................................... hó ........... nap
P. H.
...........................................................
(polgármester)
1
2

3
4
5

A szakminisztériumok által az adott évre közzétett, a beruházás tervezett id´ószakára vonatkozó fajlagos költség.
A számítást a hatósági engedélyben szerepl´ó m´úszaki adatok sorrendjében kell elvégezni. Amennyiben a hatósági engedély összesített adatokat is
feltüntet a számítás azok alapján is elvégezhet´ó. (Az önkormányzat által összesített adatok alapján kitöltött táblázat nem felel meg a jogszabályi
el´óírásoknak.) Hely hiányában ugyanilyen formában, sorszámozott, külön lapon kell folytatni a számítást.
Akkor kell kitölteni, ha a fajlagos költségeket a szakminisztérium ÁFA nélkül tette közzé, és az igénybejelentéskor az önkormányzat még nem
jogosult az ÁFA levonására.
A jelzett összegnek meg kell egyeznie a beruházási adatlap VII. táblázatánál feltüntetett összeggel.
A megfelel´ó szövegrészt aláhúzással kell jelölni.

F) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 6. számú dokumentuma
Környezetvédelmi Felügyel´óség által kiadott hatósági bizonyítvány1
Igazolom, hogy az önkormányzat /...............................................................helyi elnevezés´ú/ területén meglév´ó és üzemel´ó
hulladéklerakó nem rendelkezik olyan m´úszaki védelemmel, amely alapján megalapozottan és bizonyíthatóan kizárható
a vízkészletek veszélyeztetésének lehet´ósége, ezért vélelmezhet´ó a vízbázis veszélyeztetése. (Az 1. és 3. eset szerinti
igénybejelentéshez kell kitölteni.)
Igazolom,hogyaz................................................................................ önkormányzat(ok) húsz kilométeres körzetében nincs
a m´úszaki követelményeknek megfelel´ó fogadóképes lerakóhely. (Az 1. és 2. eset szerinti igénybejelentéshez kell
kitölteni.)
Kelt: ...................................................................., 2000. év ................................................... hó ........... nap
P. H.
...........................................................
(aláírás)
1

A hitelesítés fénymásolatban nem fogadható el.
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G) A címzett és céltámogatási igénybejelentés 7. számú dokumentuma
N YI LATKO ZAT
A képvisel´ó-testület/közgy´úlés döntése alapján
igazolom, hogy
a) az igénybejelentésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes kör´úek, valódiak és hitelesek;
b) az önkormányzat az adott tárgyban pályázatot korábban
mikor: ........................................................; ........................................................; .......................................................
hol: ............................................................; ........................................................; .......................................................
nyújtott be,
c) az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereib´ól folyósított támogatásból ered´ó lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs,
d) a támogatással létrejött létesítmény m´úködtetésének fedezetét
1. az önkormányzat saját forrása és/vagy
2. a fenntartó és/vagy
3. az OEP biztosítja.
tudomásul veszem, hogy
a) 60 napon túli köztartozás esetén az önkormányzatot a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes
támogatások folyósítása a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre
kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében
— a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érint´ó módon — visszatartásra kerülhet,
b) a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program
megvalósítási helye a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók,
hozzájárulok, hogy
c) a köztartozások — az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti —
figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illet´óleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
d) az igénybejelentés szabályszer´úségének és a támogatás rendeltetésszer´ú felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történ´ó ellen´órzéséhez,
e) a Kincstár keretében m´úköd´ó megfigyel´ó rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók,
el´óirányzat-kezel´ók, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehet´óséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.
Kelt: .........................., 2000. év ..................................................... hó ................... nap
P. H.
..............................................................
(polgármester)
5. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[5. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez]
ÉRTESÍTÉS
a kivitelezés kezdésér´ól
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve: ............................................................................................................
KSH kódja (megye és település-azonosító): ........................................................................................................................
Támogatást jóváhagyó törvény, közlemény száma: .......................................................................................................................
melléklet száma: ............................................................................ sorszám: ......................................................................
beruházás típusszáma: ..................................................................................
beruházás megnevezése: ................................................................................
beruházási összköltség: ..................................................................................
A kivitelezés kezdését az építési napló, egészségügyi gép-m´úszer beszerzésnél a szerz´ódés — önkormányzat által
hitelesített — másolatának megküldésével kell igazolni.
Melléklet:
Építési napló másolat, vagy
Szerz´ódés másolat.
Kelt: ....................................., 2000. év ......................................... hó ..................... nap
P. H.
..............................................................
(polgármester)
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6. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[6. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez]
LEMONDÓNYILATKOZAT1, 2
címzett támogatásról
Önkormányzat neve: .............................................................................................................. KSH kódja:
A támogatott cél megnevezése: .........................................................................................................................................................
Ágazat:

Kulcs:

.................................................................. sz. képvisel´ó-testületi határozat alapján
(kivonat)
a képvisel´ó-testület az .......... évi ....................... törvény ................... számú mellékletének ........... sorszámán ........... évre
jóváhagyott címzett támogatásról az alábbiak szerint lemond:

No.

Összes
címzett
támogatás
(Ft)

Megnevezés

1

Ebb´ól: lemondás vagy visszafizetés
ÁSZ vizsgálat szerint
nem ÁSZ vizsgálat szerint
(Ft)*

oka 3

(Ft)**

oka 3

2

3

4

5

1.

Jóváhagyott címzett támogatás összege (2+4+5)

——————

———

——————

———

2.
3.

El´óz´ó évek lemondásai összesen
El´óz´ó évek lemondásai alapján módosított támogatás (1—2)

——————
——————

———
———

——————
——————

———
———

4.

Ténylegesen felhasznált összeg

——————

———

——————

———

5.

Maradvány

——————

———

——————

———

——————

———

——————

———

összesen

[1—(2+4)=6+7+8+9+10]

6.

ebb´ól: lemondás maradványról

7.

ebb´ól: lemondás el´óirányzatról

8.

ebb´ól: végleges visszafizetés maradványból

9.

ebb´ól: végleges visszafizetés el´óirányzatból

10.

ebb´ól: további felhasználás várható

* A 8—9. sor szerinti végleges visszafizetés az ,,Önkormányzatok címzett céltámogatása’’ megnevezés´ú 10032000-01720268-00000000
számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni.4
** A 8—9. sor szerinti végleges visszafizetés az ,,Önkormányzatok címzett céltámogatása’’ megnevezés´ú 10032000-01720268-00000000
számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni.4

A lemondás okának kódja:

1.
3.
5.
7.

Saját forrás hiánya
2. Alacsonyabb költség
ÁFA visszatérítés
4. Társult település kiválása
ÁSZ vizsgálata
6. Jogosultság elvesztése
Egyéb ok: .......................................................................................................................

Kelt: ................................................................................, 2000. év ............................................... hó ..................... nap
P. H.

.............................................................................
(polgármester)

Pénzintézet záradéka:
A címzett támogatás adott évi ütemének lezárása a kezelési költségek levonása után
megtörtént, nem történt meg. (A megfelel´ó szöveg aláhúzandó.)
Kelt: ................................................................................, 2000. év ............................................... hó ..................... nap
P. H.
1
2
3
4

.............................................................................
(aláírás)

Csak a TÁKISZ -on keresztül küldött lemondó nyilatkozatot fogadja el a BM.
Ha több évi ütemet, illetve több törvényt érint a lemondás, akkor azokról külön-külön lemondó nyilatkozatot kell kitölteni. Ezer forintnál kisebb
összeg´ú maradvány lemondásához nem szükséges képvisel´ó-testületi határozato(ka)t mellékelni.
A lemondás okához tartozó kódszámot kell beírni. Egyéb oknál ezen túl a megnevezést is be kell írni a 7. ponthoz.
A visszafizetést igazoló dokumentum (terhelési értesítés) másolatát mellékelni kell. A feltüntetett számlaszám megegyezik a 9/1998. (I. 23.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdésében megjelölt számlaszámmal, amelyre a visszafizetést utalni kell.
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7. számú melléklet a 31/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[7. számú melléklet a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelethez]
LEMONDÓ NYILATKOZAT1, 2
céltámogatásról
Önkormányzat neve: .............................................................................................................. KSH kódja:
Beruházás típus:
Egyedi azonosító:

-

Megnevezés: ...........................................................................................................

.................................................................. sz. képvisel´ó-testületi határozat alapján
(kivonat)
a képvisel´ó-testület az ............. évi ................................................ törvény (közlemény) .................... számú mellékletének
........... sorszámán ........... évre jóváhagyott céltámogatásról az alábbiak szerint lemond:

No.

Összes
céltámogatás
(Ft)

Megnevezés

1

Ebb´ól: lemondás vagy visszafizetés
ÁSZ vizsgálat szerint
nem ÁSZ vizsgálat szerint
(Ft)**
oka 3
(Ft)*
oka 3
2
3
4
5

1.

Jóváhagyott céltámogatás összege (2+4+5)

——————

———

——————

———

2.

El´óz´ó évek lemondásai összesen

——————

———

——————

———

3.

El´óz´ó évek lemondása alapján módosított támogatás (1—2)

——————

———

——————

———

4.

Ténylegesen felhasznált összeg

——————

———

——————

———

5.

Maradvány

——————

———

——————

———

——————

———

——————

———

összesen

[1—(2+4)=6+7+8+9+10]

6.

ebb´ól: lemondás maradványról

7.
8.

ebb´ól: lemondás el´óirányzatról
ebb´ól: végleges visszafizetés maradványból

9.

ebb´ól: végleges visszafizetés el´óirányzatból

10.

ebb´ól: további felhasználás várható

* A 8—9. sor szerinti végleges visszafizetés az ,,Önkormányzatok címzett és céltámogatása’’ megnevezés´ú 10032000-01720268-00000000
számú lebonyolítási számlára kell visszafizetni.4
** A 8—9. sor szerinti végleges visszafizetés az ,,Önkormányzatok címzett és céltámogatása’’ megnevezés´ú 10032000-01720268-00000000
számú lebonyolítási számlára kell visszafizetni.4

A lemondás okának kódja:

1.
3.
5.
7.

Saját forrás hiánya
2. Alacsonyabb költség
ÁFA visszatérítés
4. Társult település kiválása
ÁSZ vizsgálata
6. Jogosultság elvesztése
Egyéb ok: .......................................................................................................................

Kelt: ................................................................................, 2000. év ............................................... hó ..................... nap
P. H.

.............................................................................
(polgármester)

Pénzintézet záradéka:
A céltámogatás adott évi ütemének lezárása a kezelési költségek levonása után
megtörtént, nem történt meg. (A megfelel´ó szöveg aláhúzandó.)
Kelt: ................................................................................, 2000. év ............................................... hó ..................... nap
P. H.
1
2
3
4

.............................................................................
(aláírás)

Csak a TÁKISZ -on keresztül küldött lemondó nyilatkozatot fogadja el a BM.
Ha több évi ütemet, illetve több törvényt (közleményt) érint a lemondás, akkor azokról külön-külön lemondó nyilatkozatot kell kitölteni. Ezer forintnál kisebb
összeg´ú maradvány lemondásához nem szükséges képvisel´ó-testületi határozato(ka)t mellékelni.
A lemondás okához tartozó kódszámot kell beírni. Egyéb oknál ezen túl a megnevezést is be kell írni a 7. ponthoz.
A visszafizetést igazoló dokumentum (terhelési értesítés) másolatát mellékelni kell. A feltüntetett számlaszám megegyezik a 9/1998. (I. 23.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésben megjelölt számlaszámmal, amelyre a visszafizetést utalni kell.
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A Kormány
32/2000. (III. 14.) Korm.
rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjér´ól szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerér´ól szóló, többször módosított 1992. évi
LXXXIX. törvény 22. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjér´ól szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)
a következ´ók szerint módosítja:
1. §
Az R. 2. §-ának (3) bekezdése a következ´ó mondattal
egészül ki:
,,A gazdaságossági számításnál nem alkalmazható a céltámogatási igénybejelentéshez tartozó fajlagos költségen
alapuló számítás.’’

2. §
Az R. 2. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A megvalósíthatósági tanulmány az elkészítését´ól
számított négy évig érvényes, ha a tervezett m´úszaki tartalom nem változik.’’

1059
4. §

Az R. 4. §-ának (10) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(10) A szakmai bizottság
a) a benyújtott megvalósíthatósági tanulmányokról —
a b) pontban foglaltak kivételével — a benyújtás határidejét´ól számított 30 napon belül, illetve a tárgyévi céltámogatási igényhez készített megvalósíthatósági tanulmányra
vonatkozóan január 1-jéig dönt;
b) a 2000. évi céltámogatáshoz kapcsolódóan az építési, illetve vízjogi létesítési engedéllyel rendelkez´ó beruházások esetében március 30-áig adja ki az igazolásokat.’’

5. §
Az R. 4. §-ának (14) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(14) A szakmai bizottság elnökének, illetve megbízottjának aláírásával adható ki az önkormányzat kérésére — a
vízjogi létesítési, illetve építési engedély, valamint egészségügyi gép-m´úszer beszerzésnél a beruházási adatlap létesítményjegyzéke alapján — a céltámogatási igénybejelentéshez szükséges igazolás. Az igazoláshoz mellékelni
kell a megvalósíthatósági tanulmány három példányát. A
megvalósíthatósági tanulmány érvényességi ideje alatt az
igazolást ismételten meg kell kérni, melyhez az önkormányzatnak csatolnia kell a vízjogi létesítési, illetve építési
engedélyt, valamint egészségügyi gép-m´úszer beszerzésnél
a beruházási adatlap létesítményjegyzékét a tervezett beruházásnak a szakmai bizottság legkedvez´óbb döntésével
való azonosítás céljából. A helyi önkormányzat meg´órzi a
beruházás üzembe helyezéséig az igazoláshoz tartozó megvalósíthatósági tanulmányt.’’

3. §

6. §

Az R. 4. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Céltámogatás igénylése esetén a megvalósíthatósági tanulmányt a beruházás helye szerint illetékes megyei
területfejlesztési tanácshoz, a f´óvárosban F´óvárosi Közgy´úléshez (a továbbiakban együtt: területfejlesztési tanácshoz), a vízgazdálkodási ágazatban a Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz kell benyújtani öt példányban.
(2) A megvalósíthatósági tanulmány benyújtásának határideje
a) március 1. — a b) pontban foglaltak kivételével —,
június 1., szeptember 1. és december 1.;
b) a 2000. évi céltámogatáshoz kapcsolódóan az építési,
illetve vízjogi létesítési engedéllyel rendelkez´ó beruházások
esetében március 20-áig nyújthatók be az e rendelet 4. §
(14) bekezdése szerinti igazolás kiadásához a kérelmek.’’

Az R. 1. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. A megvalósíthatósági tanulmány elemzést ad az
egyes források elmaradásának kezelésére, valamint a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás megalapozottságának bemutatására.’’

7. §
Az R. 2. számú mellékletének D) pont d) alpontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,d) A keletkez´ó szennyvizek várható mennyiségi és min´óségi adatait a település tényleges vízfelhasználásának
figyelembevételével kell meghatározni (átlagos és széls´ó
értékek);’’
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8. §

önkormányzatok számának, önkormányzatonkénti állandó népességének bemutatására,

Az R. 6—7. számú melléklete helyébe e rendelet
1— 2. számú melléklete lép.

b) a meglév´ó lerakók üzemeltetési költségeire, a használók közötti megoszlására, a beszállítási költség (Ft/ m3)
bemutatására, és

9. §

c) csatolni kell a meglév´ó lerakók üzemeltetési engedélyeit, a bezárásra vonatkozó, illetve egyéb más hatósági
kötelezéseket,

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet 1. §-ának — az R. 2. § (3) bekezdésének
utolsó mondatát megállapító — rendelkezését 2000. április 2-t´ól kell alkalmazni. A 2000. április 2-át megel´óz´óen
elkészített megvalósíthatósági tanulmányokat e rendelkezés szerint szükséges módosítani.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 32/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[6. számú melléklet
a 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelethez]
A megvalósíthatósági tanulmány települési
szilárdhulladék-lerakó telep építésére vonatkozó
részletes követelményei
Céltámogatással megvalósuló a települési szilárdhulladék-lerakó telep építése megvalósíthatósági tanulmányának tartalma
A települési szilárdhulladék-lerakó telep beruházása környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenység, ezért
csatolandó a 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet szerinti
el´ózetes környezeti tanulmány, illetve a részletes tanulmány.
Amennyiben az említett tanulmányok nem tartalmazzák az
alábbiakat, a megvalósíthatósági tanulmányban ki kell térni
a) a hulladékgy´újtés, ártalmatlanítás jelenlegi módjának ismertetésénél a meglév´ó hulladéklerakót használó

d) a tervezett beruházás bemutatásánál a meglév´ó lerakó b´óvítése vagy új létesítés telepítésének indokolására,
e) az új lerakó m´úszaki kialakításának változataira (kitérve a szigetelés megoldására is), a lerakómedence térfogat méretezésére (ezer m3) az ellátandó népességszám és
az ágazati szakmai irányelvben közölt hulladéknorma
függvényében,
f) a tervezett lerakási üzemviteli technológia elemzésére (gödörfeltöltéses vagy dombépítéses), a lerakó élettartamának, a m´úszaki védelem módozatainak, a csurgalékvíz, csapadékvíz elvezetésre és kezelésének ismertetésére,
g) a biogáz kinyerésének módjára és a hasznosítási lehet´óség (lerakó létesítmények vagy településrészek energiaellátásának) elemzésére,
h) a küls´ó beköt´óút hosszának vizsgálatára a szilárdhulladék-lerakó telep m´úködése szempontjából,
i) a változatok költségelemzésére a szállítási távolságok az esetleges átrakóállomások figyelembevételével,
j) az üzemeltetési id´ótartamok (20 év) és költségek
elemzésére a tömörítés mértékének figyelembevételével,
k) a szelektív hulladékgy´újtés lehet´óségének vizsgálata, a vegyesen gy´újtött hulladék válogatása és frakciónkénti hasznosítási lehet´óségeinek vizsgálata.
Csatolni kell a létesítményt a jöv´óben használó önkormányzatok közötti megállapodást, valamint a térségi szilárd hulladéklerakó változataira vonatkozó — az el´ózetes
környezeti tanulmány alapján hozott — környezetvédelmi
hatósági határozat(ok), illetve a kiadott környezetvédelmi
engedély másolatát.
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2. számú melléklet a 32/2000. (III. 14.) Korm. rendelethez
[7. számú melléklet a 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelethez]
1. A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok összehasonlító táblázata 1
A változat

B változat

C változat2

Rövid m´úszaki tartalom, kapacitás
Beruházási költségek (ezer Ft)*
ebb´ól:
építés
gép, berendezés, felszerelés
egyéb, járulékos költségek
ÁFA
Üzemeltetési költségek (ezer Ft/év)**
ebb´ól:
személyi jelleg´ú ráfordítások
anyag jelleg´ú ráfordítások
energiaköltség
egyéb költségek
Értékcsökkenés
Az üzemelés egy évére es´ó fajlagos költség
Egyéb mutatószámok
..................................................................................................
..................................................................................................
A szolgáltatás várható lakossági díja
A változatok elemzése, az összességében legel´ónyösebb megoldásra vonatkozó állásfoglalás:

1

Támogatott célonként külön (pl. szennyvíztisztító telepre és szennyvízcsatorna-hálózatra külön-külön) kell kitölteni.
Amennyiben a változatok száma több háromnál ugyanezen formában, külön sorszámozott lapon folytatható a táblázat.
* A számvitelr´ól szóló törvény szerint elismert költségek figyelembevételével.
** A számvitelr´ól szóló törvény szerint elismert, a beruházás üzembe helyezését követ´óen várható (rekonstrukciónál a többlet) költségeket kell
feltüntetni.
2
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2. A beruházás tervezett pénzügyi forrásai2

Ezer forintra kerekítve
No

Megnevezés

Összesen
...................

Ebb´ól
...................

...................

...................

éves ütemek
1

1.

Saját forrás

2.

Címzett támogatás

3.

Céltámogatás

4.

CÉDE*

5.

TERKI*

6.

VICE*

7.

KAC*

8.

Egyéb állami támogatás**
.....................................

9.

Átvett pénzeszköz**
.....................................

10.

Lakossági forrás**
....................................

11.

Víziközm´ú-társulati hitel

12.

Egyéb hitel**
......................................

13.

Kötvény

14.

Egyéb**
......................................

15.

Beruházási összköltség
(1+14)

2

3

4

5

* CÉDE: Céljelleg´ú decentralizált támogatás; TER KI: Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás; VICE: Vízügyi célel´óirányzat;
KAC: Környezetvédelmi Alap célfeladat.
** A támogatás vagy kezel´óje, illetve a forrást átadó szervezet megnevezését kell beírni.
2
Változatonként külön sorszámozott lapon kell elkészíteni.
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3. Kockázatelemzés3
a) egyes források elmaradásának kezelése:

b) hitelfelvétel, kötvénykibocsátás feltételeinek bemutatása:

4. Az önkormányzat jövedelmi, m´úködési, gazdálkodási feltételeinek vizsgálata4
1. A folyamatban lév´ó fejlesztések forrásigénye, a lekötött pénzeszközök nagysága
Év

..........

..........

..........

..........

Lekötött forrás
(ezer Ft/év)
2. A folyamatban lév´ó fejlesztések által lekötött források aránya %-ban az önkormányzat összes kiadásához viszonyítva
a gördül´ó tervezés adatai alapján
Év

..........

..........

..........

Lekötött forrás
Összes kiadás
3. A m´úködési célú kiadások aránya %-ban az önkormányzat összes kiadásához viszonyítva a gördül´ó tervezés adatai
alapján
Év

..........

..........

..........

M´úködési célú kiadások
Összes kiadás
4. A felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetési kötelezettsége, viszonyítva az önkormányzat összes
kiadásához a gördül´ó tervezés adatai alapján %-ban
Év

..........

..........

..........

Felhalmozási célú hitel
Összes kiadás

Kelt: ......................................., 2000. év ................................................... hó ................. nap
...........................................................................................
olvasható aláírás
...........................................................................................
...........................................................................................
kamarai tagság nyilvántartási száma,
szakért´ói névjegyzék nyilvántartási száma
3

A 2. pont 12., 13. sorszámában feltüntetett összegek esetén kell bemutatni.

4

Közös beruházás esetén külön sorszámozott lapon társult önkormányzatonként kell kitölteni.
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c) min´ósített küldemény esetén a futárkódszámot és a
min´ósítési jelölést.’’

3. §

A belügyminiszter
12/2000. (III. 14.) BM
rendelete
a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet
módosításáról
A R end´órségr´ól szóló 1994. évi XXXIV. törvény
101. §-a (1) bekezdésének l), és a nemzetközi szerz´ódés
alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült min´ósített, valamint a korlátozottan megismerhet´ó adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999.
(IV. 2.) Korm. rendelet 43. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló — az 52/1999. (XII. 25.) BM rendelettel
módosított — 44/1998. (X. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) A futárjegyzéken a nyilvántartási számmal feladott
küldeményeket darabonként felülr´ól lefelé sorszámozva
kell szerepeltetni. Ha a küldemény több nyilvántartási
számmal ellátott adathordozót tartalmaz és a küldemény
címoldalán valamennyi nyilvántartási számot feltüntették,
a) min´ósített küldemény esetén a futárjegyzéken a sorszám mellett a küldeményen szerepl´ó valamennyi nyilvántartási számot fel kell tüntetni, egymás alá írva a küldeményen szerepl´ó sorrendben,
b) nem min´ósített küldemény esetén a sorszám mellett
a küldeményen szerepl´ó els´ó (bal fels´ó) nyilvántartási számot kell a küldemény azonosíthatósága végett a futárjegyzékre beírni.’’
2. §
Az R. 14. §-a (1) bekezdésének a)—c) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezések lépnek:
(A küldemény címzés oldalára jól olvashatóan fel kell
tüntetni)
,,a) a címzés oldal bal fels´ó sarkába a feladó nevét,
székhelyét, a küldemény nyilvántartási számát (ha a küldemény több külön nyilvántartott adathordozót tartalmaz a
nyilvántartási számokat egymás alá írva),
b) középre a címzett szerv nevét, bal alsó sarkába
a székhelyét,

Az R. a következ´ó címmel és 20/A—20/C. §-okkal egészül ki:
,,A NATO és NYEU min´ósített adatokat
tartalmazó küldemények
belföldi továbbításának különös szabályai
20/A. § (1) A futárszolgálatba bekapcsolt szervek között
továbbíthatók az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. §-ának (2) és (3) bekezdésében felsorolt NATO és NYEU min´ósítés´ú és jelölés´ú
adatokat tartalmazó küldemények (a továbbiakban: külföldi min´ósítés´ú és jelölés´ú küldemények), valamint az
5/G. §-ában foglalt korlátozottan megismerhet´ó adatokat
tartalmazó küldemények is.
(2) Nem továbbíthatók futárszolgálattal azok a külföldi
min´ósítés´ú és jelölés´ú küldemények, amelyekre a feladó az
átadás-átvételnél és a továbbítás során két f´ó továbbításra
jogosult személy folyamatos jelenlétét (kétszemélyes ellen´órzés) határozza meg.
(3) A küldemények kezelését, továbbítását és ´órzését az
arra kijelölt személyek végezhetik, akiknek rendelkezniük
kell a küldemény külföldi min´ósítésének megfelel´ó nemzetbiztonsági ellen´órzés alapján — a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet által — kiadott biztonsági tanúsítvánnyal.
20/B. § (1) A külföldi min´ósítés´ú és jelölés´ú küldeményeket
a többi küldeményt´ól elkülönítve, erre a célra külön kiállított
futárjegyzéken, a min´ósített küldeményekre vonatkozó szabályoknak megfelel´óen kell nyilvántartani, a külföldi min´ósítési
jelölés (2) bekezdés szerinti rövidítésének alkalmazásával.
(2) A külföldi min´ósítési jelölések rövidítése a futárjegyzéken:
a) NATO-ban használatos min´ósítési jelöléseknél:
,,COSMIC TOP SECRET’’
— ,,CTS’’
,,NATO SECRET’’
— ,,NS’’
,,NATO CONFIDENTIAL’’
— ,,NC’’
,,NATO RESTRICTED’’
— ,,NR ’’
b) A Nyugat-Európai Unióban használatos min´ósítési
jelöléseknél:
,,FOCAL TOP SECRET’’
— ,,FTS’’
,,WEU SECRET’’
— ,,WS’’
,,WEU CONFIDENTIAL’’
— ,,WC’’
,,WEU RESTRICTED’’
— ,,WR ’’
20/C. § (1) A korlátozottan megismerhet´ó adatokat
tartalmazó küldeményeket
— amennyiben a futár a címzettnek ugyanazon alkalommal külföldi min´ósítés´ú és jelölés´ú küldeményt is továbbít — az ezek nyilvántartására szolgáló futárjegyzéken,
— egyébként az erre a célra külön kiállított futárjegyzéken
kell nyilvántartani.

2000/22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A korlátozottan megismerhet´ó adat jelölésének rövidítése a futárjegyzéken:
a) ,,Bizalmas!’’
— ,,B’’
b) ,,Korlátozott terjesztés´ú!’’
— ,,KT’’
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2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidej´úleg az Mr. 5. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti.
Dr. Gógl Árpád s. k.,

4. §

egészségügyi miniszter

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó hatodik hónap els´ó
napján lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
9/2000. (III. 14.) FVM
rendelete

belügyminiszter

Az egészségügyi miniszter
5/2000. (III. 14.) EüM
rendelete

a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított
intézményekr´ól
A szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény
13. §-ának (1) bekezdése alapján a következ´óket rendelem el:

a mentésr´ól szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról rendelkez´ó 71/1999. (XII. 25.) EüM
rendelet módosításáról

1. §
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének f) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mentésr´ól szóló 20/1998. (VI. 3.) NM
rendelet módosításáról rendelkez´ó 71/1999. (XII. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: Mr.) módosításáról a következ´óket rendelem el:

A földm´úvelésügyi ágazatba tartozó iskolai rendszeren
kívül oktatható szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézmények jegyzékét a rendelet
mellékleteként kiadom.

1. §

2. §

Az Mr. 5. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Amennyiben a mentési tevékenységet végz´ó szervezet a 2000. évre szóló költségvetési pénzügyi támogatás
iránti kérelem benyújtásának napján rendelkezik az e rendelet hatálybalépése el´ótt kiadott érvényes m´úködési engedéllyel, a pénzügyi támogatás folyósításához az R . 10. §
(1) bekezdésének a) pontja szerinti pályázaton történ´ó
részvétel nem szükséges.’’

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 7. napon lép hatályba, egyidej´úleg a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekr´ól szóló 43/1997. (VI. 5.) FM rendelet
hatályát veszti.
Dr. Szabadi Béla s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet a 9/2000. (III. 14.) FVM rendelethez
I.
Szakképesítés
OKJ száma

21 6203 01

megnevezése

Állatgondozó

Vizsga szervezésére feljogosított intézmény(ek)
kódszáma

100, 106, 108, 109, 111, 200, 301, 304,
305, 313, 315, 317, 401, 403, 404, 408,
501, 503, 504, 505, 508, 510, 606, 600,
609, 610, 611, 705, 902/b, 901/a
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Szakképesítés

OKJ száma

megnevezése

21 5212 01
31 6203 01
34 6280 01

Állatifehérje-takarmányel´óállító
Állatkerti állatgondozó
Állattartó-telepi gépész

31 6203 02
32 6201 01

Állattenyészt´ó
Aranykalászos gazda

31 6203 03
53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyészt´ó
Baromfi- és kisállattenyészt´ó szaktechnikus

31 5212 01
33 6203 01
32 6206 01

Baromfifeldolgozó-ipari
Belovagló (Bereiter)
Biotermeszt´ó

33 5212 01
31 5212 02
31 6207 01

Borász
Cukoripari szakmunkás
Dísznövény- és zöldségtermeszt´ó

21 6207 01

Dísznövénytermel´ó

33 6207 01
53 6207 01
31 5212 03
31 5212 04
32 6280 01
52 7862 01
33 5236 01
33 5282 01

Dísznövénykertész
Dísznövénytermeszt´ó szaktechnikus
Dohányfeldolgozó
Édesipari termékgyártó
Elektromos halászgép-kezel´ó
Élelmiszerbemutató asszisztens
Élelmiszeripari gépész
Élelmiszeripari laboráns

51 5282 02
34 6280 02
31 6280 01
21 6262 01
21 6201 01

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns
Erdészeti gépész
Erdészeti kötélpályakezel´ó
Erd´óm´úvel´ó
Ezüstkalászos gazda

71 3439 01

Építési m´úszaki ellen´ór I.

szakmunkás
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Vizsga szervezésére feljogosított intézmény(ek)
kódszáma

301, 409, 803
609, 613, 807
100, 109, 200, 301, 315, 404, 406, 601,
600, 609, 700
*
100, 106, 108, 109, 111, 200, 202, 300,
301, 304, 305, 311, 312, 314, 315, 317,
319, 320, 401, 403, 404, 406, 408, 501,
502, 503, 505, 508, 510, 600, 606, 609,
610, 611, 701, 702, 705, 903/b, 902/b,
905/a, 906, 901/a
*
100, 109, 111, 200, 301, 304, 401, 503,
609, 902/a
*
109, 111, 305, 504, 609, 806
100, 109, 111, 201, 301, 317, 408, 409,
605, 606, 609, 610, 702, 801, 804, 901/a,
905/a, 906, 901/e
*
*
100, 109, 201, 202, 303, 311, 312, 409,
501, 504, 605, 608, 611, 702, 801, 804,
906
100, 102, 103, 109, 201, 202, 303, 308,
408, 409, 501, 504, 602, 605, 608, 609,
702, 801, 804, 901/e, 906
*
202, 602, 608, 702, 801
*
*
504
104, 609, 611, 303, 604, 802
*
104, 307, 313, 506, 604, 607, 611, 802,
901/f
313, 506, 604, 802, 901/f
100, 105, 200, 309, 507, 600, 703
105, 507, 703
100, 105, 107, 306, 309, 409, 603, 703
100, 106, 108, 109, 111, 200, 202, 300,
301, 304, 305, 311, 312, 314, 315, 317,
319, 320, 401, 403, 404, 406, 408, 501,
503, 505, 508, 510, 600, 601, 605, 606,
609, 610, 611, 701, 702, 705, 902/b,
903/b, 905/a, 901/a
908/a, 901/i, 909/a, 910, 905/a, 911

2000/22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés

OKJ száma

megnevezése

53 3439 01
32 5262 01
31 5262 03
32 6207 01

Építési m´úszaki ellen´ór II.
Faanyagmin´ósít´ó
Fafeldolgozó
Faiskolai szaporítóanyag-el´óállító

21 6207 02

Faiskola-kezel´ó

31 6280 02
31 6262 01

Fakitermelési gépkezel´ó
Fakitermel´ó

21 5262 01
51 3426 01
53 5401 02
51 5499 01
32 5233 01
21 6203 02

Famegmunkáló
Földügyi számítógépes adatkezel´ó
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
Fotogrammetriai kiértékel´ó
F´úrészipari szerszámélez´ó
Gépi fej´ó

33 6249 01
21 6206 01

Gombaszakellen´ór
Gombatermel´ó

52 6249 02
21 6206 02

Gombatoxikológus
Gyógynövényismer´ó és -termel´ó

31 6206 01

Gyógynövénytermeszt´ó és -feldolgozó

21 6207 03

Gyümölcstermel´ó

31 5212 05
53 6207 02
31 6272 01
53 6272 01
21 5212 02
31 5212 07
52 3435 03
54 3435 05
34 6232 01

Gyümölcspálinka-gyártó
Gyümölcstermeszt´ó és -feldolgozó szaktechnikus
Halász
Halász szaktechnikus
Húsipari melléktermék-feldolgozó
Húsipari szakmunkás
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéz´ó
Ingatlan-nyilvántartási titkár
Inszeminátor

31 6203 04

Juhtenyészt´ó
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Vizsga szervezésére feljogosított intézmény(ek)
kódszáma

908/a, 901/i, 909/a, 910, 905/a, 911
105, 703
105, 309, 603, 703
100, 105, 109, 202, 501, 602, 605, 608,
611, 801, 804, 901/e, 905/a, 906
100, 105, 109, 202, 306, 320, 409, 501,
509, 602, 605, 611, 608, 801, 804, 901/e,
905/a, 906
105, 107, 309, 507, 600,
100, 105, 107, 306, 309, 409, 603, 703,
706, 507, 600
105, 309, 603, 703
101, 303, 402, 607, 801, 907/a
101, 303, 402, 607, 801, 907/a
101, 303, 402, 801, 907/a
309, 603, 703, 105
100, 108, 109, 111, 200, 300, 301, 304,
305, 312, 314, 315, 316, 317, 404, 503,
505, 508, 600, 604, 606, 609, 705, 902/b,
901/a
901/e, 901/j
100, 102, 200, 202, 306, 317, 501, 509,
601, 602, 605, 609, 611, 702, 804, 901/e,
905/a
901/j, 901/e
100, 109, 111, 202, 317, 409, 501, 605,
608, 609, 801, 804, 901/e, 905/a, 906
109, 111, 317, 409, 804, 901/e, 905/a,
906
100, 102,103, 108, 109, 201, 200, 202,
303, 308, 311, 312, 316, 317, 408, 409,
501, 504, 509, 510, 602, 605, 606, 608,
609, 702, 801, 804, 901/e, 906
803, 906
202, 602, 702, 901/e
*
504
104, 303, 609, 611, 803
*
101, 302, 402 607, 801, 907/a
907/a, 912/a
100, 109, 111, 301, 304, 312, 404, 503,
505, 606, 609, 806, 901/j, 901/d, 901/h,
902/b
100, 106, 109, 111, 200, 301, 304, 305,
314, 401, 404, 503, 504, 508, 510, 609,
901/a
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53 6203 02
53 5401 03
31 5212 08
21 6280 01

Juhtenyészt´ó szaktechnikus
Kataszteri szaktechnikus
Keksz- és ostyagyártó
Keltet´ógép-kezel´ó

33 6207 03
34 6280 03
21 6207 04

Kertész
Kertészeti gépész
Kerti munkás

31 6280 03
31 7899 01
34 6262 01
53 5401 04
31 6203 05
53 6203 03
34 7872 01
31 6203 06

Közelít´ógép-kezel´ó
Kutyakozmetikus
Lakott területi fakitermel´ó
Létesítménygeodéta szaktechnikus
Lótenyészt´ó
Lótenyészt´ó szaktechnikus
Lovastúra-vezet´ó
Méhész

31 6280 04
21 5212 03
31 6280 05

Meliorációs és parképít´ó földmunkagép-gépkezel´ó
Mézeskalács-készít´ó
Mez´ó- és erd´ógazdasági rakodógépkezel´ó

33 6249 01
34 5235 01

Mez´ógazdasági és patkoló kovács
Mez´ógazdasági dízeladagoló-javító

347 5235 02

Mez´ógazdasági gépjavító

53 5452 01

Mez´ógazdasági gépjavító szaktechnikus

53 5452 02

Mez´ógazdasági gépüzemeltet´ó szaktechnikus

34 5235 03

Mez´ógazdasági hidraulikajavító

34 5235 04

Mez´ógazdasági járm´úelektromos szerel´ó

21 6201 02

Mez´ógazdasági munkás

53 5452 03

Mez´ógazdasági szervizüzemi szaktechnikus

31 6280 06

Mez´ógazdasági targoncavezet´ó

2000/22. szám
Vizsga szervezésére feljogosított intézmény(ek)
kódszáma

109, 111, 304, 312, 503, 404, 609
101, 302, 402, 607, 801
504, 611, 802
108, 109, 200, 301, 304, 305, 401, 404,
504, 508, 609, 905/a
*
100, 109, 200, 317, 510, 600
100, 103, 108, 109, 110, 201, 200, 202,
301, 304, 314, 316, 317, 403, 404, 408,
409, 501, 504, 505, 508, 509, 602, 605,
606, 608, 609, 702, 703, 801, 804
105, 107, 306, 309, 507, 603, 703
505, 613, 901/j
105, 107, 309, 507, 603
101, 302, 402, 607, 801
*
111, 315, 504, 806
111, 200, 301, 504, 609, 806, 906
100, 109, 111, 301, 304, 312, 401, 505,
609, 702, 905/a, 906
105, 100, 200, 600
609, 802
100, 105, 106, 109, 200, 300, 306, 309,
310, 311, 317, 404, 507, 600, 609, 703,
700, 903/a
*
100, 109, 106, 200, 300, 317, 404, 507,
600, 601, 700, 903/a
100, 106, 109, 110, 200, 300, 310, 311,
314, 317, 401, 404, 507, 600, 601, 609,
700, 903/a, 906
100, 200, 300, 314, 311, 402, 404, 507,
600, 601, 609, 700, 903/a
100, 200, 300, 311, 314, 401, 404, 406,
600, 601, 700, 903/a
100, 106, 109, 200, 300, 314, 311, 404,
507, 600, 601, 700, 903/a
100, 106, 109, 200, 300, 310, 311, 314,
404, 507, 600, 601, 700, 903/a
100, 106, 108, 109, 111, 200, 202, 203,
301, 304, 300, 312, 314, 317, 318, 404,
401, 403, 501, 504, 600, 601, 609, 610,
702, 901/a
100, 200, 300, 311, 402, 404, 507, 600,
601, 700, 903/a
100, 105, 106, 109, 200, 300, 309, 311,
404, 505, 600, 609, 700, 703, 903/a

2000/22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Szakképesítés

OKJ száma

megnevezése

32 6201 02

Mez´ógazdasági vállalkozó

32 6206 02
31 5212 09
21 6280 02

Mikroszaporító
Molnár
Motorf´úrész-kezel´ó

31 6280 07
31 6206 02

Növénytermeszt´ó gépész
Növényvéd´ó és méregraktárkezel´ó

53 6206 01
31 6280 08

Növényvédelmi és talajer´ó-gazdálkodási szaktechnikus
Önjáróbetakarítógép-kezel´ó

21 6207 05

Parkgondozó

31 5212 10
32 5212 01
32 5212 02
31 5212 11

Pék
Porítottejtermék-gyártó
Sajt- és vajkészít´ó
Savanyító

31 6203 07
53 6203 04

Sertéstenyészt´ó
Sertéstenyészt´ó szaktechnikus

31 5212 12
21 5212 04

Sörgyártó
Süt´óipari munkás

21 6280 03
32 5212 03
21 5212 05

Szalag- és körf´úrészkezel´ó
Szárazárú-készít´ó
Száraztészta-készít´ó

31 6203 08
53 6203 05

Szarvasmarha-tenyészt´ó
Szarvasmarha-tenyészt´ó

33 5212 03
53 6207 03
31 6207 02

Szeszipari szakmunkás
Sz´ólész-borász szaktechnikus
Sz´ól´ó- és gyümölcstermeszt´ó

szaktechnikus

1069
Vizsga szervezésére feljogosított intézmény(ek)
kódszáma

100, 106, 108, 109, 111, 200, 203, 300,
301, 311, 312, 314, 315, 317, 401, 502,
503, 404, 408, 505, 510, 606, 600, 609,
601, 610, 701, 702, 801, 804, 903/b,
905/a, 906, 901/a
602, 608, 801, 804, 901/e, 906
*
100, 105, 107, 200, 306, 309, 409, 507,
600, 603, 609, 703, 903/a
*
100, 106, 109, 111, 200, 202, 301, 312,
314, 315, 317, 319, 404, 406, 407, 409,
501, 503, 505, 509, 600, 601, 602, 605,
606, 609, 610, 702, 703, 705, 700, 801,
804, 905/a, 906, 901/e
111
100, 105, 106, 109, 200, 300, 310, 311,
317, 401, 403, 404, 501, 507, 601, 600,
609, 700, 903/a
100, 102, 103, 105, 108, 109, 201, 202,
301, 303, 304, 309, 311, 314, 317, 318,
320, 404, 408, 409, 500, 501, 504, 508,
509, 600, 601, 602, 605, 608, 609, 611,
702, 703, 801, 804, 906
*
104, 313, 604, 611, 901/f
100, 104, 409, 604, 609, 611, 802
100, 104, 108, 301, 307, 313, 320, 405,
506, 609, 702, 600, 803, 906
*
109, 111, 301, 312, 315, 404, 503, 502,
606, 609
*
104, 108, 112, 320, 409, 502, 504, 506,
405, 607, 609, 610, 611, 702, 802, 906
100, 105, 107, 309, 603, 703
104, 108, 303, 313, 607
104, 108, 301, 307, 313, 317, 320, 405,
502, 504, 506, 609, 802, 906
*
109, 111, 301, 312, 315, 503, 404, 606,
609
611, 803
202, 612, 702, 805, 901/e
109, 201, 200, 202, 301, 311, 312, 317,
409, 504, 602, 605, 606, 608, 611, 702,
801, 804, 901/e, 906
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21 6207 06

Sz´ól´ótermel´ó

21 6207 07
53 6207 04
53 6208 01

Szövettenyészt´ó
Tájépít´ó szaktechnikus
Takarmányozási szaktechnikus

31 5212 13
53 5401 06
31 5212 14

Tartósítóipari szakmunkás
Távérzékelési szaktechnikus
Tejkezel´ó

31 5212 15
31 6203 09
51 8429 01
53 6203 06
31 6280 09

Tejtermékgyártó
Tenyészállat teljesítményvizsgáló
Térképtáros
Törzskönyvez´ó szaktechnikus
Traktorvezet´ó (mez´ógazdasági gépkezel´ó)

33 6203 02
34 5237 01
51 5212 01
32 6206 03
21 7862 01

Vadász, vadtenyészt´ó
Vadászpuskam´úves
Vágóállat-min´ósít´ó
Vet´ómagtermeszt´ó és -min´ósít´ó
Virágköt´ó

31 5212 16

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

21 6207 08

Zöldség- és f´úszernövénytermel´ó

53 6207 05

Zöldségtermeszt´ó és- feldolgozó szaktechnikus

102, 103, 109, 201, 200, 202, 301, 308,
311, 312, 317, 403, 409, 501, 505, 509,
605, 606, 608, 612, 701, 702, 801, 804,
901/e, 906
501, 602, 605, 801, 901/e, 906
703, 801, 901/e,
109, 111, 301, 315, 404, 502, 504, 606,
609
*
101, 302, 801
100, 106, 108, 200, 301, 304, 305, 314,
315, 317, 404, 503, 508, 604, 606, 609,
702, 802, 902/b
*
503, 806
101, 302, 402, 607, 801, 907/a
111, 301, 315, 503, 606, 609
100, 105, 106, 109, 110, 200, 203, 301,
300, 309, 310, 311, 314, 315, 317, 320,
401, 403, 404, 406, 503, 507, 600, 601,
606, 609, 613, 700, 903/a, 906, 901/b
*
608, 901/j
803
111, 906
100, 102, 103, 109, 110, 201, 202, 303,
308, 311, 320, 409, 501, 504, 509, 600,
601, 602, 608, 609, 611, 612, 605, 701,
702, 703, 801, 804, 901/e, 904/a
100, 104, 202, 313, 506, 405, 600, 601,
609, 611, 803, 901/f, 906
100, 102, 103, 108, 201, 202, 303, 308,
316, 317, 409, 504, 500, 509, 602, 605,
606, 608, 609, 702, 801, 901/e, 906
201, 202, 303, 801, 901/e

* A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények: az adott szakképesítést iskolai rendszerben oktató
szakképzést folytató intézmények.

II.
Kódszám

Intézmény megnevezése

Székhelye

Címe

100

Mez´ógazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképz´ó és Szaktanácsadói Intézet

Sellye

Zrínyi Miklós u. 2., 7960

101

Pollák Mihály Épít´óipari Szakközépiskola

Pécs

Rókus u. 2., Pf. 64, 7601

102

Mez´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Intézet

Villány

Mathiász J. u. 2., 7773

103

Mathiász János Középiskola

Balatonboglár

Szabadság u. 41., 8630
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Székhelye

Címe

104

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépiskola és
Szakmunkásképz´ó Intézet

Kaposvár

F´ó u. 2., Pf. 15, 7400

105

Erd´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Iskola

Sz´ócsénypuszta,
Somogyzsitfa

Ady u. 8., 8734

106

Nagyváthy János Ipari és Mez´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Intézet és Szakközépiskola

Csurgó

Iharosi u. 2., 8840

107

Dráva-völgye Középiskola

Barcs

Latinca u. 13., 7570

108

Csapó Dániel Mez´ógazdasági Szakképz´ó Iskola

Szekszárd-Palánk

Pf. 61, 7101

109

Apponyi Sándor Mez´ógazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképz´ó Intézet

Lengyel

Pet´ófi S. u. 5., 7184

110

Vályi Péter Ipari Szakmunkásképz´ó Intézet és Szakközépiskola

Tamási

Deák F. u. 6—8.,
Pf. 23, 7091

111

Pannon Lovasakadémia és Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Kaposvár

Guba S. u. 36—40., 7401

112

II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola

Pécsvárad

Vak B. u. 8.

200

Mez´ógazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképz´ó és Szaktanácsadó Intézet

Jánoshalma

Béke tér 13., Pf. 55, 6440

201

Pet´ófi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola

Kisk´órös

Árpád u. 4., Pf. 44, 6201

202

Kocsis Pál Mez´ógazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet

Kecskemét

Szt. Imre u. 9., Pf. 32, 6001

203

II. Rákóczi Ferenc Mez´ógazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskola

Kiskunhalas

Kossuth L. u. 39.,
Pf. 48, 6401

300

Mez´ógazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképz´ó és Szaktanácsadó Intézet

Kétegyháza

Gyulai u. 6., Pf. 4, 5741

301

Kossuth Lajos Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Orosháza

Kossuth tér 1.,
Pf. 120, 5901

302

Vásárhelyi Pál M´úszaki Szakközépiskola

Békéscsaba

Deák F. u. 6., Pf. 69, 5601

303

Mohácsy Mátyás Kertészeti Szakközépiskola és Élelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Iskola

Gyula

Eötvös L. u. 14.,
Pf. 4, 5701

304

Bethlen Gábor Mez´ógazdasági Szakközép- és Szakmunkásképz´ó Iskola

Gyomaendr´ód

H´ósök u. 40.,
Pf. 22, 5500

305

Mez´ógazdasági és Ipari Szakmunkásképz´ó Intézet

Elek

Marx u. 4—6., 5742

306

Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola

Szeged

József Attila sgt. 26.,
6721, Pf. 468, 6701

307

Fodor József Gimnázium, Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet

Szeged

Pet´ófi sgt. 97., 5725

308

Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet

Szentes

Kossuth u. 45.,
Pf. 29, 6600

309

Bed´ó Albert Erd´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Intézet

Ásotthalom

Kiss F. krt. 76., 6783

310

Bársony István Mez´ógazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképz´ó Intézet

Csongrád

Szentesi u. 2/a.,
Pf. 8, 6641

311

G alamb József Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Iskola

Makó

Szép u. 2—4.,
Pf. 77, 6901

312

Balásházi János Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Debrecen-Pallag

Pf. 1, 4014

313

Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola

Debrecen

Irinyi J. u. 1—3., 4024
Pf. 92, 4002

1072

MAGYAR KÖZLÖNY
Székhelye

2000/22. szám

Kódszám

Intézmény megnevezése

314

Szentannai Sámuel Mez´ógazdasági Szakközépiskola
és Gimnázium

315

Székács Elemér Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Törökszentmiklós

Almásy u. 50., Pf. 4, 5201

316

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mez´ógazdasági
Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet

Jászapáti

H´ósök tere 9., 5130

317

Kenderesi Szakiskola, Középiskola

Kenderes

Szt. István u. 27., 5331

318

Mez´ógazdasági és Ipari Szakmunkásképz´ó Intézet

Kunhegyes

Kossuth L. u. 15—17.,
Pf. 20, 5341

Karcag

Címe

Kisföldek Pf. 53, 5301

319

Farkas Gyula Mez´ógazdasági Szakképz´ó Intézet

Békés

H´ózs´ó u. 39., Pf. 43, 5631

320

Mez´ógazdasági és É lelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Intézet

Szabadkígyós

Kastély, 5712

401

Serényi Béla Gimnázium és Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Putnok

Bajcsy-Zsilinszky u. 31.,
3630

402

Kós Károly Épit´óipari Szakközépiskola

Miskolc

Latabár E. u. 1.,
Pf. 288, 3527

403

Mez´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Intézet

Tokaj

Tarcali u. 52.
Pf. 49, 3907/a

404

Mez´ógazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet

Szécsény

Rákóczi u. 90., 3170

405

Élelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Intézet

Nyíregyháza

Rákóczi u. 53., 4400

406

Mez´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Intézet

Baktalórántháza

Naményi u. 7., 4561

407

Bessenyei G yörgy Mez´ógazdasági Szakmunkásképz´ó Int ézet

Tiszabercel

F´ó u. 90., 4474

408

Lippai János Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Nyíregyháza

Krúdi köz 2., 4400

409

Mez´ógazdasági és É lelmiszeripari Szakmunkásképz´ó és Szakközépiskola

Miskolc

Kis-Hunyad u. 9., 3525

500

Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Mez´ógazdasági Szakképz´ó Intézete és Nevel´óotthona

Nagykovácsi

Kossuth L. 2., 2094

501

Dr. Entz Ferenc Mez´ógazdasági Szakmunkásképz´ó
Intézet

Velence

Országút 19., 2481

502

Szent István Mez´ógazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola és Szakmunkásképz´ó Intézet

Székesfehérvár

Ady E. u. 17., Pf. 22, 8003

503

Jávorka Sándor Mez´ógazdasági Szakközépiskola

Tata

Új u. 14., 2890

504

Tatai Mez´ógazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Iskola

Tata II

Diófa u. 18., Pf. 212, 2892

505

Táncsics Mihály Mez´ógazdasági Szakképz´ó Intézet

Vác

Telep u. 2—4., 2600

506

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

Nagyk´órös

Ceglédi u. 24., Pf. 10, 2750

507

Piliscsabai Mez´ógazdasági és Erdészeti Szakképz´ó
Intézet

Piliscsaba

József A. u. 2., 2081

508

Fáy András Mez´ógazdasági, Közgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképz´ó Iskola

Pécel

Maglódi u. 27., 2119

509

Halásztelki Református Agrárium

Halásztelek

Rákóczi u. 17., 2314

510

Török János Mez´ógazdasági és Egészségügyi
Szakközépiskola

Cegléd

Széchenyi u. 16., 2700

600

Mez´ógazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképz´ó és Szaktanácsadó Intézet

Vép

Szt. Imre u. 36—38., 9751
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Székhelye

Címe

601

Csukás Zoltán Mez´ógazdasági Szakközépiskola
és Ipari Szakmunkásképz´ó Intézet

Csorna

Rákóczi F. u. 28.,
Pf. 24, 9301

602

Porpáczy Aladár Kertészeti Szakközépiskola

Fert´ód

Bartók Béla u. 2., 9431

603

Róth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola

Sopron

Szt. György u. 9., Pf. 26,
9401

604

Újhelyi Imre Tejipari Középiskola Szaktanácsadó
és Továbbképz´ó Intézet

Vitnyéd, Csermajor

9371

605

Lippai János Középiskola, Kertészeti Szakképz´ó Iskola

Sopron

Bánfalvi u. 48—50., 9400

606

K´ószegi Mez´ógazdasági Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

K´ószeg

Árpád tér 3., Pf. 22, 9731

607

Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

Szombathely

Szent László király u. 10.,
Pf. 89, 9701

608

Herman Ottó Mez´ógazdasági Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

Szombathely-Olad

Ernuszt Kelemen u. 1.,
9701

609

Batthyány Lajos Mez´ógazdasági és Kereskedelmi
Szakközépiskola, Élelmiszeripari
és Kereskedelmi Szakmunkásképz´ó Intézet

Pápa

Veszprémi u. 2., Pf. 1,
8501

610

Nagyváthy János Növényvédelmi Szakközépiskola

Keszthely

Tapolcai u. 1/C
Pf. 69, 8361

611

Kinizsi Pál Mez´ógazdasági Szakközépiskola, Mez´ógazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Intézet

Zalaegerszeg

Kinizsi Pál u. 74.,
Pf. 111, 8901

612

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

Balatonfüred

H´ósök tere 1., Pf. 2, 8236

613

Veres Péter Mez´ógazdasági Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó

Gy´ór

Régi Veszprémi út 1—3.,
9018

700

Mez´ógazdasági Középfokú Szakoktatási,
Továbbképz´ó és Szaktanácsadó Intézet

Pétervására

Keglevich u. 19.,
Pf. 25, 3250

701

Almásy Pál Mez´ógazdasági Szakközépiskola,
Szakiskola, Élelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Iskola
és Kollégium

Gyöngyös

Zrínyi u. 3., Pf. 5, 3201

702

Mez´ógazdasági és É lelmiszeripari Szakmunkásképz´ó Intézet és Szakközépiskola

Eger

Mátyás király u. 52—54.,
Pf. 21, 3301

703

Vadas Jen´ó Erdészeti Középiskola

Mátrafüred

Erdész u. 11., 3232

705

Középfokú Tanintézet

Heves

Dobó u. 29., 3360

801

Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképz´ó
Intézet

Budapest

Mogyoródi út 56—60.,
1148

802

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

Budapest

Andrássy u. 63—65., 1062
Pf. 103, 1389

803

Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképz´ó Intézet

Budapest

Maglódi u. 4/B, 1475
Pf. 75, 1106

804

Magyar Gyula Mez´ógazdasági Szakközépiskola
és Szakmunkásképz´ó Intézet

Budapest

Maglódi u. 8., 1106

805

Soós István Borászati Középiskola

Budapest

Kossuth L. u. 83., 1221
Pf. 64, 1775

806

Nemzeti Lovarda, FVM Szakképz´ó Intézet

Budapest

Kerepesi u. 7., 1087

807

F´óvárosi Állat- és Növénykert

Budapest

Állatkerti krt.
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Intézmény megnevezése

Székhelye

901

Szent István Egyetem

Gödöll´ó

901/a

Mez´ógazdaságtudományi Kar

Gödöll´ó

901/b

Mez´ógazdasági Gépészmérnöki Kar

Gödöll´ó

901/c

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gödöll´ó

901/d

Állatorvostudományi Kar

Gödöll´ó

901/e

Kertészeti Kar

Budapest

901/f

Élelmiszeripari Kar

Budapest

901/g

Tájépítészeti, -védelmi Kar

Budapest

901/h

Mez´ógazdasági F´óiskolai Kar

Gyöngyös

901/i

M´úszaki F´óiskolai Kar

Budapest

901/j

Vezet´ó- és Továbbképz´ó Intézet

Budapest

902

Szegedi Tudományegyetem

Szeged

902/a

Élelmiszeripari F´óiskolai Kar

Szeged

902/b

Mez´ógazdasági F´óiskolai Kar

Hódmez´óvásárhely

903

Tessedik Sámuel F´óiskola

Szarvas

903/a

Mez´ógazdasági F´óiskolai Kar

Mez´ótúr

903/b

Mg-i Víz- és Környezetgazdálkodási F´óiskolai Kar

Szarvas

904

Kecskeméti F´óiskola

Kecskemét

904/a

Kertészeti F´óiskolai Kar

Kecskemét

905

Debreceni Egyetem

Debrecen

905/a

Mez´ógazdaságtudományi Kar

Debrecen

906

Veszprémi Egyetem

Veszprém

906/a

Georgikon Mez´ógazdaságtudományi Kar

907

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Sopron

907/a

Földmérési és Földrendez´ói Kar

Székesfehérvár

908

Budapesti M´úszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest

908/a

Építészmérnöki Kar

Budapest

909

Pécsi Tudományegyetem

Pécs

909/a

M´úszaki F´óiskolai Kar

Pécs

910

Budapesti M´úszaki F´óiskola

Budapest

911

Széchenyi István Egyetem

Gy´ór

912

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Budapest

912/a

Jogi Továbbképz´ó Intézet

Budapest

2000/22. szám
Címe

2000/22. szám

III. rész
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HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1022/2000. (III. 14.) Korm.
határozata
a Tisza és Szamos folyók cianid szennyez´ódéséb´ól adódó
kormányzati intézkedéseket koordináló kormánybiztos
feladatairól

1. A kormánybiztos összehangolja a Tisza és a Szamos
folyók romániai eredet´ú cianid szennyezése miatt szükséges kormányzati intézkedéseket. A kormánybiztos a Kormány, illet´óleg a miniszterelnök által meghatározott módon összehangolja:

1075

g) a Tisza és Szamos menti halászok megsegítését (els´ósorban foglalkoztatási lehet´óségek által), illet´óleg a
több száz éves halászati kultúra fennmaradását szolgáló
intézkedéseket.
2. Az 1. a)—g) pontokban meghatározott feladatok
összehangolásának el´ósegítésére a kormánybiztos tárcaközi bizottságot hozhat létre és vezeti azt.
3. A feladatok — a kormánybiztos által kiadott intézkedésekkel összhangban történ´ó — végrehajtásáról a feladat- és hatáskör szerint illetékes miniszter az érintett
miniszterek bevonásával gondoskodik, és a minisztérium
költségvetéséb´ól biztosítja a felmerül´ó költségeket. Az
érintett minisztériumok a Tisza—Szamos folyók cianid
szennyez´ódéséhez kapcsolódó tevékenységüket a kormánybiztossal egyeztetett módon végzik.
4. A nemzetközi segítség keretében nyújtott támogatások felhasználását a kormánybiztos határozza meg.

a) a vízszennyezés mértékének, környezeti és környezet-egészségügyi hatásainak, a biológiai sokféleségben bekövetkezett károsodások felmérését, valamint a bekövetkezett folyamat nyomon követését és utóhatásainak regisztrálását szolgáló monitoring program kidolgozását,
amely figyelembe veszi a nemzetközi tapasztalatokat is;

5. A kormánybiztos tevékenységér´ól szükség szerint,
de legalább félévenként beszámol a Kormánynak.

b) a környezeti, környezet-egészségügyi, természeti és
gazdasági károk felmérésére vonatkozó részletes vizsgálati
és értékelési program elkészítését;

6. A kormánybiztost feladatai ellátásában munkaszervezet segíti, a m´úködési, ügyviteli feltételeket a Miniszterelnöki Hivatalban kell megteremteni.

c) a környezetszennyezés, a természeti, gazdasági károk felszámolására, a természet közeli állapot és a biológiai sokféleség helyreállítására és fenntartására, továbbá
újabb környezetszennyezés megel´ózésére irányuló program kidolgozását és megvalósítását, amelynek során fel
kell tárni a nemzetközi támogatások igénybevételének lehet´óségét;

Felel´ós: Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: azonnal

d) a környezetszennyezés által okozott károkért történ´ó helytállás érvényesítéséhez szükséges javaslatok, kormány-el´óterjesztések el´ókészítését, és egyéb kapcsolódó
intézkedések megtételét;
e) a kétoldalú nemzetközi környezetvédelmi és vízügyi
egyezmények felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását,
illet´óleg új egyezmények kidolgozását, különös tekintettel
az újabb környezetszennyezés megel´ózésére. Ennek során
törekedni kell arra, hogy az érintett államok — a nemzetközi jog szabályai szerint — vállaljanak felel´ósséget mindazon környezeti kár megtérítéséért, amelyeket a területükön lév´ó szennyez´óforrások más államnak okoztak;
f) az érintett polgármesterek bevonásával a folyók
menti településeket ért károk felmérését, valamint a helyreállításukhoz szükséges javaslatok kidolgozását;

Felel´ós: kormánybiztos
Határid´ó: 2000. szeptember 1.

7. A kormánybiztos kinevezésével, a munkaszervezet
kialakításával és m´úködésével kapcsolatos többletköltségeket a költségvetés általános tartalékából kell biztosítani.
Felel´ós:

pénzügyminiszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
Határid´ó: azonnal
8. A kormánybiztos felett a munkáltatói jogokat — a
kinevezés és a felmentés kivételével — a Miniszterelnöki
Hivatalt vezet´ó miniszter gyakorolja.
9. A Kormány — a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról és felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 52. §-a alapján — a kormánybiztos részére e tisztsége
ellátása id´ótartamára az államtitkári juttatások teljes körét biztosítja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1023/2000. (III. 14.) Korm.
határozata

tett) kamat 100%-ának megfelel´ó kamattámogatást jelent.
A kamattámogatáshoz szükséges forrásokat a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2000—2005. évi
költségvetési keretéb´ól kell biztosítani.’’

a szarvasmarha ágazat fejlesztéséhez nyújtott hitelek
állami kezességvállalásáról szóló
1142/1999. (XII. 30.) Korm. határozat
módosításáról

2. A határozat 1. pontjának harmadik bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
,,A Kormány az 5,17 milliárd forint kezességvállalási
keretösszeg további részére — 4,17 milliárd forint kezességvállalási keretösszeg mértékéig — hitelez´óként 70%-os
mértékben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 33. §-a alapján, sortartó kezességet vállal. Az állami kezesség a hitelek t´ókeösszegére vonatkozik. Ez a hitelállomány a hitel futamideje alatt a jegybanki alapkamat
100%-ának megfelel´ó kamattámogatást jelent. A kamattámogatáshoz szükséges forrásokat a Földm´úvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium 2000—2005. évi költségvetési keretéb´ól kell biztosítani.’’

A Kormány a szarvasmarha ágazat fejlesztéséhez nyújtott hitelek állami kezességvállalásáról szóló 1142/1999.
(XII. 30.) Korm. határozatot (a továbbiakban: határozat)
a következ´ók szerint módosítja:
1. A határozat 1. pontjának második bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
,,A Kormány — az önhibájukon kívül bajba jutott tejtermel´ók megsegítése és a biológiai alapok nem kívánatos
csökkentésének megel´ózése érdekében — az 5,17 milliárd
forint kezességvállalási keretösszegb´ól 1000 millió forint
erejéig — hitelez´ónként 100%-os mértékben — az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-a
alapján, készfizet´ó kezességet vállal. Az állami kezesség a
hitelek t´ókeösszegére vonatkozik. Ez a hitelállomány a
hitel futamideje alatt a hitelintézeti (ténylegesen kifize-

3. A határozat a következ´ó 4. ponttal egészül ki:
,,4. A Kormány eltekint a közbeszerzési eljárás alkalmazásától.’’
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
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