MAGYAfi KÖZLÖNY .

20,12,éVi l02,szám

A Kormány 2O7l2O12. {Vll. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Kármentó Alapról szőlő 252t201O. (X. 21.) Korm. rendeIet módosításáról
15, cikk
A Kormány az Alaptörvény 15, cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskÖrében, az AlaptÖrvény
(1

)

bekezdésébenmeghatározott feladatkőrében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2o1o,
bd) a|pontja helyébe a következó
{Az Alap forrásai a következő

b) az

(X.2,1 ,) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § b) pont

rende|kezés lép:

célokra hasznúlhatók fel:

a) pont sze rinti célok veszélyeztetése nélkül]

ÍgY
katasztrófával érintett térségrevitalizációjával összefü99ó beruházásokra és fejlesztésekre,
telepÜlésfejlesaésre,
településrendezésre,
és
területfejlesztésre,
településrehabilitációra, települési infrastruktúra
való
tájrehabilitációra, teímészet- és tájvédelemre, múemlékvédelemre,a lakossá9 kÖzszolgáltatásokkal

,,bd)

a

energiaforrások
maradéktalan ellátásához szükséges fejlesztésekre (ideértve a közlekedésfejlesztést is), a megújuló
az innovációs
továbbá
és az így előállított energia felhasználását támogató beruházásokra,

elóállítására

fejlesztésekre,"

(2) A Korm, rendelet

9. § b) pontja a

[Az A!ap forrósai a következő

b)

következó be) alponttal egészül ki:

célokra hasznólhatók

fel:

az a) pont szerinti cé!ok veszélyeztetése nélkül]

gyermekek felzárkóztatása
,,be) a kata5ztíófával érintett, 1 0. § szerinti településeken a hátrányos helyzetű

érdekében

mentorok
indított programok igazolt dologi kiadásainak, valamint a programokban kózreműkÖdó szakemberek,
i9azolt béíjellegúköltsé9einek támogatására,"

2.

§

A Korm. rendelet 10, §-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészűl ki:
a helyi Önkormányzat a kizárólagos részesedésével
,,(5) A 9. § b) pont bc) és bd) alpontjai szerinti támogatási célokat

működó 9azdasági társasá9a közreműkódésével is megvalósíthatja,
szerinti
(6) Az Alapból bér_ és egyébjárulékos költségre akkor nyújtható támogatás, ha az a 9. § b) pont be) alpontja

támogatási cé| megvalósítását szol9álja."
3.

§

A Korm. rendelet'l4, §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
június 30-i9 tartó időszakban múkÖdik.
,14. § (1)Az Alap az e rendelet hatálybalépésétől 2013.

31,ig záró
(2) Az Alap legfóbb szerve az Alap megszűnésének fordulónapjára vonatkozóan 2013, december
beszámolót és zárójelentést készít."

4.

5.

§

szövegrész helyébe az,,- a (6\ bekezdés
A Korm, rendelet 10. § (4) brekezdésében a ,,bér- és egyéb járulékos költségre"

§

Ez a

szerinti kivétellel - bér- és eqyébjárulékos költségre" szöveg lép,
hatályát veszti,
rendelet a kihirdetését követó napon lép hatályba, és a hatálybalépésétkÖvetó napon

OrbónViktor s,k.,
miniszterelnők

