
V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete
egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 2. és 3. § tekintetében 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. § (1) A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A támogatási kérelmeket a 2013. április 1. és július 16. közötti idõszakban lehet benyújtani, a benyújtás
idõpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minõsül.”

(2) A 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azon kérelmezõ, akinek Egyéni tervét kizárólag a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott kiegészítõ támogatási
keretösszeg kimerülése miatt az MVH végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasította, és annak bírósági felülvizsgálata
nincs folyamatban, az Egyéni tervben megjelöltek szerint végrehajtott tevékenységre vonatkozóan támogatási igényt
megerõsítõ nyilatkozatot nyújthat be az MVH részére a 7. számú melléklet szerint 2012. november 15. és
2012. december 15. között.”

(3) A 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 7. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontjának felvezetõ része helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Támogatás vehetõ igénybe:]
„a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi építmények,
épületek, épületrészek külsõ és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belsõ felújítására,
korszerûsítésére, bõvítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan
(a továbbiakban: 1. célterület):”

(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az 1. célterület alapján nem vehetõ igénybe támogatás:]
„f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belsõ részének felújítására, korszerûsítésére, bõvítésére.”

(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]
„5.1. épület, építmény és épületrészek kialakításához, külsõ, belsõ felújításához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez
kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítõ rámpa építése (kivéve mobilrámpa)”

(5) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 3. melléklet 5. pontja a következõ 5.10. alponttal egészül ki:
[Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén]
„5. 10. kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése.”

(6) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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(7) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
a) 1. § 8. pontjában a „2. § 9. pontja” szövegrész helyébe a „2. § 8. pontja”,
b) 1. § 23. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet”

szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ szervezet”,
c) 1. § 27. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi

önkormányzat”,
d) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15.

és november 30. között”,
e) 9. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontjára” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontjára”
szöveg lép.

3. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet

a) 1. § 18. pontjában a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ társadalmi szervezet”
szövegrész helyébe a „közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként mûködõ szervezet”,

b) 1. § 21. pontjában a „települési kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési nemzetiségi
önkormányzat”,

c) 5. § (1) bekezdésében a „2012-ben október 15. és november 15. között” szövegrész helyébe a „2012. október 15.
és november 30. között”,

d) 1. melléklet 1.37. Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület címû értékelési táblázat 90. sorának
„A” oszlopában az „Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz” szövegrész
helyébe az „Amennyiben a támogatási kérelem nem illeszkedik egyik szemponthoz sem”,

e) 4. mellékletében az „Az 1. és 4. célterület” szövegrész helyébe az „Az 1., 2. és 3. célterület”
szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet
a) 22/B. §-a;
b) 22/C. §-a;
c) 8. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti
a) a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeirõl szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet;
b) a szeszesital-piac ellátását szolgáló újbor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás

feltételeirõl szóló 135/2009. (X. 14.) FVM rendelet;
c) a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeirõl

szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

25072 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 149. szám


	MK149
	Magyarország Alaptörvényének második módosítása*
	(2012. november 9.) 25018

	2012. évi CLVIII. törvény
	a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról * 25019

	2012. évi CLIX. törvény
	a postai szolgáltatásokról* 25020

	2012. évi CLX. törvény
	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról 25058

	2012. évi CLXI. törvény
	az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggõ egyes törvények módosításáról* 25059

	2012. évi CLXII. törvény
	a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról* 25068

	A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete
	egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25071



