
A vidékfejlesztési miniszter 39/2012. (IV. 27.) VM rendelete

a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) 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 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 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti

közoktatási információs rendszer mûködtetõje minden év november 15-ei állapot szerint november 30-ig megküldi

az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekû

adatait a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.”

2. § (1) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy a fenntartó részére a leszállított termékekrõl számlát állít ki, amely

tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdés szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak

zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja

meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget.”

(2) Az R. 6. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) 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, kivéve a megyei intézményfenntartó szervek,

az országos kisebbségi önkormányzatok, a gesztor települési önkormányzatok, az alapítványok, az egyházak, valamint

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú

kistérségi társulások esetében, ahol a székhelyükön kívüli településen mûködõ közoktatási intézmény vagy

közoktatási intézmények, illetve az általuk fenntartott közoktatási intézmény székhelyén kívüli más településen

mûködõ tagintézmény vagy tagintézmények ellátása érdekében lehetõség van az adott idõszakra vonatkozóan

egynél több szerzõdés megkötésére is.”

3. § Az R. 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

termékek kerülhetnek kiszállításra:]

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

a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelõen legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz tejidegen

összetevõt, és megfelel a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának

(a továbbiakban: III. kategória);”

4. § Az R. a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § E rendeletnek a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet

módosításáról szóló 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet] 3. §-ával

megállapított 7. § (1) bekezdés c) pontját a 2012. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

5. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet 23. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „45” szöveg lép.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

8810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 51. szám


	Tartalom
	2012. évi XXXVIII. törvény
	a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról*

	2012. évi XXXIX. törvény
	a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

	A Kormány 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelete
	a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A nemzeti erõforrás miniszter 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
	egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

	A nemzeti erõforrás miniszter 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
	a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

	A nemzeti erõforrás miniszter 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
	a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési ren

	A nemzeti erõforrás miniszter 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
	az állam tulajdonában lévõ és az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkezõ államigazgatási szerv kijelölésérõl

	A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2012. (IV. 27.) NFM rendelete
	a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2

	A vidékfejlesztési miniszter 39/2012. (IV. 27.) VM rendelete
	a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete
	az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

	A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete
	az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

	Az Országos Választási Bizottság 55/2012. (IV. 27.) OVB határozata
	Az Országos Választási Bizottság 56/2012. (IV. 27.) OVB határozata
	Az Országos Választási Bizottság 57/2012. (IV. 27.) OVB határozata
	Az Országos Választási Bizottság 58/2012. (IV. 27.) OVB határozata
	Az Országos Választási Bizottság 59/2012. (IV. 27.) OVB határozata
	Az Országos Választási Bizottság 60/2012. (IV. 27.) OVB határozata
	Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV. 27.) OVB határozata


