
A Kormány 1076/2012. (III. 28.) Korm. határozata
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes területalapú
támogatáshoz nyújtandó kiegészítõ nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes

területalapú támogatás nemzeti forrásból legfeljebb 100 százalékpontig történõ kiegészítése céljából – a közös

agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek

közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási

rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az

1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 132. cikk

(2) bekezdés a) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében – a vidékfejlesztési miniszter a 2013. évi költségvetés

terhére 38 milliárd forint összeghatárig rendeletben kötelezettséget vállaljon.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám 6733


	Tartalom
	2012. évi XVI. törvény
	a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról*

	A Kormány 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	a fekvõbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történõ gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertõtlenítõszer beszerzések országos központosított rendszerérõl

	A Kormány 47/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 49/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõség

	A Kormány 50/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rend

	A Kormány 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépõ kereskedelmérõl

	A Kormány 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
	a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelete
	a felügyeleti díj mértékérõl, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelete
	a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról

	A nemzeti erõforrás miniszter 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
	a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2012. évi szakmai támogatásáról

	A nemzeti erõforrás miniszter 18/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
	az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történõ változásából eredõ, a kultúráért felelõs miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
	egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzeti erõforrás miniszter 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
	a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

	Az Országgyûlés 23/2012. (III. 28.) OGY határozata
	„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”*

	Az Országgyûlés 24/2012. (III. 28.) OGY határozata
	a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását elõidézõ, 2002–2010 között meg

	Az Országgyûlés 25/2012. (III. 28.) OGY határozata
	a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményérõl szól

	Az Országgyûlés 26/2012. (III. 28.) OGY határozata
	az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

	A Kormány 1073/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyûlése által a Jótékonyság Világnapjává történõ nyilvánítása kezdeményezésérõl

	A Kormány 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggõ feladatokról

	A Kormány 1075/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1076/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítõ nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

	A Kormány 1077/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1078/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl

	A Kormány 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1080/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

	A Kormány 1081/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának a növelésérõl az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érint

	A miniszterelnök 34/2012. (III. 28.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezésérõl

	A miniszterelnök 35/2012. (III. 28.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról



