
a b c d

Átadó vízmû és vízbázis
Átadott mennyiség

ezer m3

Átadási díj
Ft/m3 Átvevõ vízmû

4.10. Dél-Borsodi régió –66
67–522

523–820
820 felett

332
166
83
42

Mezõkövesdi VG
Városgazdálkodási ZRt.

4.11. Mátrai régió –40
40 felett

514
257

Heves Megyei Vízmû ZRt.

4.12. Nógrádi régió –2400
2401–2500
2500 felett

343
171
67

Salgótarján és Környéke 
Vízmû Kft.

4.13. Nógrádi régió –10
10 felett

351
175

Bátonyterenye és Környéke Víz- és 
Csatornamû Kft.

4.14. Nógrádi régió –400
401–470
470 felett

424
212
69

Dél-Nógrádi Vízmû Kft.

5. Tiszamenti Regionális Vízmûvek ZRt. (Szolnok)

5.1. KFCS felszíni tisztítómû –835
835 felett

633
23

Debreceni Vízmû ZRt.

5.2. KFCS felszíni tisztítómû –13
13 felett

616
62

Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmû ZRt.

5.3. geszterédi –525
525 felett

159
79

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

5.4. geszterédi –700
700 felett

159
79

Nyíregyháza és Térsége Víz- és
Csatornamû ZRt.

5.5. észak-szabolcsi –1050
1050 felett

145
73

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

6. Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû ZRt. (Nyíregyháza)

nyíregyházi regionális vízellátó
rendszer

–12
12 felett

129
65

RAVICSA Nonprofit Kft.

                                                ”

A vidékfejlesztési miniszter 10/2011. (II. 15.) VM rendelete

a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról  szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet 

módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §

a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról  szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 5.  §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmet – amelyet az MVH rendszeresít és

a honlapján közlemény formájában tesz közzé – a jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek legkésõbb

a szerzõdésnek a 8.  § (1) bekezdés szerinti elsõ alkalommal történõ benyújtásával egyidejûleg kell benyújtania

a kérelmezõ székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A 8.  § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak

esetében a jóváhagyási kérelmet – a szerzõdéssel egyidejûleg vagy önállóan – legkésõbb 2011. február 28-áig kell

benyújtani. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.”
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2.  § Az R. 6.  § (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(7) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a szerzõdésnek a támogatás elõfinanszírozását vállaló szerzõdõ

fél személyére vonatkozó elemét a felek a már megkezdett – a 8.  § (2) bekezdésében meghatározott – idõszak

vonatkozásában ne módosítsák.

(8) Ha a fenntartó a 8.  § (2) bekezdése szerinti valamely idõszakra szerzõdést kötött, az e rendelet szerinti támogatásra

akkor jogosult, ha ugyanazon idõszakra nem köt újabb szerzõdést.”

3.  § Az R. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az iskolatej program keretében a 2.  § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási és a tanítási napokon

az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl  szóló rendelet”)  szóló, 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. számú mellékletének III. pontja szerinti teljes tej

és/vagy 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól  szóló 152/2009. (XI. 12.)

FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. számú melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal

a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete I. b) pontjának megfelelõen –

a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros kategóriába esik (a továbbiakban együtt:

I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. számú mellékletének III. pontja szerint zsírszegény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. számú

melléklet B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben

– a bizottsági rendelet I. számú melléklete I. b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen,

továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény vagy sovány

kategóriába esik (a továbbiakban: II. kategória);

c) a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely

a bizottsági rendelet I. számú mellékletének megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz sajtot és megfelel a MÉ

13. számú melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban: III. kategória).”

4.  § Az R. 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás elõfinanszírozását vállaló szerzõdõ fél köteles a szerzõdés másolati példányát a szerzõdésben

szereplõ elsõ szállítási napot követõ tizenöt napon belül, a szerzõdésmódosítás másolati példányát a megkötésétõl

számított tizenöt napon belül a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani. A 8.  §

(2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében a szerzõdés benyújtási határideje 2011. február 28. ”

5.  § Az R. 9.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok,

alapítványok, egyházak, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi

CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulások fenntartásában mûködõ iskolák esetében

a 4–6. mellékletek szerinti besorolás alapja – a (4)–(6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a közoktatási intézmény

székhelye, a székhelyen kívül más településen mûködõ intézményegység esetén pedig az a település, ahol

a tagintézmény mûködik.”

6.  § Az R. a következõ 16.  §-sal egészül ki:

„E rendeletnek a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról  szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet módosításáról  szóló

10/2011. (II. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 5.  § (1) bekezdését, 6.  §

(7)–(8) bekezdését, 7.  § (1) bekezdését, 8.  § (1) bekezdését és 9.  § (7) bekezdését a módosító rendelet

hatálybelépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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