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Tar ta lom jegy zék

18/2012. (III. 22.) KIM 
rendelet

Az európai területi társulások mûködésének 2012. évi támogatásáról,
valamint az európai területi együttmûködési csoportosulással kapcsolatos
jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM
rendelet módosításáról 6514

19/2012. (III. 22.) KIM 
rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának
szabályairól 6518

1070/2012. (III. 22.) Korm. 
határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi
jövedelemadója fejezetbõl való elõirányzat átcsoportosításáról 6542

1071/2012. (III. 22.) Korm. 
határozat

Az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai 2012. évi bérfejlesztésének
lehetséges irányairól 6544

1072/2012. (III. 22.) Korm. 
határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
fejezetek címrendi módosításáról 6545
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 18/2012. (III. 22.) KIM rendelete

az európai területi társulások mûködésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi

együttmûködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló

16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

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

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 15. § tekintetében az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 19/A. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § (1) Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet X. fejezet 20. cím

3. alcím 4. jogcímcsoport kiadási elõirányzata terhére a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti

együttmûködés elõmozdítása érdekében

a) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 5. §-a alapján nyilvántartásba

vett európai területi társulás (a továbbiakban: társulás),

b) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet elõírásaival összhangban új társulást kezdeményezõ, és

c) a külföldi székhelyû társulás magyarországi intézménye

[az a)–c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: pályázó] a társulás cél szerinti tevékenységének

érdekében felmerült kiadásainak finanszírozásához vissza nem térítendõ költségvetési támogatásra pályázhat.

(2) E rendelet alkalmazásában intézmény a társulás magyarországi tagjai által a társulás feladatai ellátására jogszabály

alapján létrehozott, formális szervezeti keretek között és szabályok alapján mûködõ szervezõdés.

2. § (1) A támogatás

a) – az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázat alapján – magyarországi székhelyû társulás létrehozásával járó

alapítási költségek (a továbbiakban: „A” komponens),

b) – az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti társulás, illetve intézmény pályázata alapján – a társulás, illetve

intézmény mûködésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek, valamint európai területi együttmûködéshez

kapcsolódó pályázataik önerejének (a továbbiakban: „B” komponens)

finanszírozására használható fel.

(2) Az „A” komponens esetében legfeljebb kétmillió forint, a „B” komponens esetében legfeljebb húszmillió forint

támogatás igényelhetõ.

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó az „A” komponens mellett a „B” komponensre vonatkozóan is nyújthat

be pályázatot.

3. § (1) A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelezõ.

(2) A támogatás utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás keretében kerül folyósításra.

4. § (1) A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ) által

mûködtetett elektronikus pályázatkezelési szoftveren (a továbbiakban: EPER) keresztül. Az internetes pályázati

adatlapot a pályázati kiírásnak, valamint a pályázati útmutatónak megfelelõen, hiánytalanul, az ott megjelölt

elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
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(2) Az „A” komponensre és a „B” komponensre vonatkozó pályázatot külön elektronikus mellékletként kell a pályázathoz

csatolni.

(3) A pályázathoz az „A” komponens esetében különösen mellékelni kell

a) az egyezmény és az alapszabály tervezetének a pályázó által hitelesített másolatát,

b) a társulás létrehozásához kapcsolódó stratégiai célok és középtávú tervek ismertetését, valamint

c) a társulás magyarországi tagja felettes szervének engedélyét az európai területi együttmûködési

csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet 3. §

(1) bekezdés a)–c) pontja alapján.

(4) A pályázathoz a „B” komponens esetében különösen mellékelni kell

a) a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi másolatát,

b) a társulás tevékenységének hatékonyságát bemutató dokumentumok másolatát,

c) kidolgozott stratégiai célrendszer bemutatását, ha a támogatás fejlesztési terv elkészítésének támogatásához

kerül felhasználásra,

d) projekttervet, ha a támogatás projektfejlesztési támogatáshoz kerül felhasználásra,

e) az érintett pályázat ismertetését, ha a támogatás pályázati önerõhöz kerül felhasználásra.

(5) A pályázathoz a „B” komponens esetében az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázónak a társulás létrehozásához

kapcsolódó stratégiai célok és középtávú tervek ismertetését, nyilvántartásba vételét követõen a (4) bekezdésben

meghatározott dokumentumokat kell mellékelnie.

5. § (1) Az Alapkezelõ a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

a) ha azt nem az 1. § (1) bekezdése alapján pályázni jogosult nyújtotta be,

b) ha azt határidõn túl nyújtották be, vagy

c) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

(2) Hibás vagy hiányos pályázat esetén az Alapkezelõ a pályázót hétnapos határidõ megjelölésével hiánypótlásra hívja fel.

(3) Ha a pályázó a hiánypótlási kiírásnak nem, nem megfelelõen vagy nem az elõírt határidõben tett eleget, a pályázat

további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(4) Az Alapkezelõ a beérkezett – hiánypótlási kiírás kibocsátása esetén a hiánypótoltatott – pályázatokat formai

szempontból megvizsgálja.

6. § (1) A formai szempontból megfelelõ pályázatokat az Alapkezelõ a pályázati határidõ zárónapjától számított 30 napon

belül döntésre felterjeszti a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.

(2) A támogatásról a pályázatok tartalmi vizsgálata alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt.

(3) A tartalmi vizsgálat kiterjed

a) az „A” komponens esetében a társulás valós gazdaságfejlesztési tengelyen történõ létrehozásának, a társulás

stratégiai céljainak és középtávú tervei megvalósíthatóságának, további mûködése megalapozottságának,

b) a „B” komponens esetében a pályázó szakmai aktivitásának

ellenõrzésére.

(4) A támogatás a pályázó által igényelt támogatási mértéknél alacsonyabb mértékben is megállapítható.

(5) A támogatást elnyert pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. alcímének 3. pontja szerinti adatait az Alapkezelõ a

támogatási döntés meghozatalát követõ 15 napon belül a www.wekerle.gov.hu és a www.egtc.gov.hu honlapon teszi

közzé, és ezzel egyidejûleg írásban értesíti a pályázót a szerzõdéskötés feltételeirõl.

7. § (1) Amennyiben a támogatást az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdésének megfelelõ

gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe a kedvezményezett, a támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül,

amelyet az 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.

(2) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi

évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.

(3) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt

csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(5) Csekély összegû támogatás nem nyújtható az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott

tevékenységekre.
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(6) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig meg kell õriznie és a

támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

(7) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati kiírásban, illetve a támogatási

szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély összegû

támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Unió

Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét

támogatástartalomban kifejezve.

8. § Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt

támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható csekély összegû támogatással együttesen nem

haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos

fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008.

augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában meghatározott

legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

9. § (1) A kedvezményezettel az Alapkezelõ a támogatói döntés kézhezvételétõl számított 30 napon belül támogatási

szerzõdést köt. A kedvezményezett indokolt írásbeli kérelmére az Alapkezelõ a szerzõdéskötésre rendelkezésre

álló idõt – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. §

(2) bekezdésének megfelelõen - egyszer meghosszabbíthatja.

(2) A támogatási szerzõdés megkötéséhez a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokon túl a támogatási

döntésrõl szóló értesítésben meghatározott határidõn belül a kedvezményezettnek, ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja

szerinti pályázó, mellékelnie kell

a) a társulás bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló kérelem átvett másolatát, és

b) az alapszabálynak a kedvezményezett által hitelesített másolatát.

10. § (1) A támogatás kedvezményezett részére történõ folyósításáról az Alapkezelõ a támogatási szerzõdés megkötését

követõ 15 napon belül gondoskodik.

(2) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett az „A” komponensre és a „B” komponensre együttesen

nyújtott be pályázatot és mindkét pályázat alapján támogatásban részesül, a támogatás folyósításának feltétele a

kedvezményezett által kezdeményezett társulásnak a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló végzés benyújtása.

11. § (1) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet legkésõbb 2013.

június 30-ig az Alapkezelõ részére egy példányban a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelõen küld meg,

valamint az EPER-ben elektronikus úton tölt ki és mellékel.

(2) A pénzügyi beszámolóban a 2012. január 1. és 2013. május 31. közötti támogatási idõszakban felmerült költségekre

vonatkozó olyan számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése legkésõbb a támogatási idõszak utolsó napjáig

megtörtént.

12. § (1) A pénzügyi beszámolóban a következõ költségek számolhatók el:

a) bérköltség,

b) megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett),

c) személyi jellegû kiadások járulékai és adóterhei,

d) munkavégzésre irányuló vállalkozási szerzõdés díja,

e) ingatlan üzemeltetés költségei,

f) jármû üzemeltetés költségei,

g) egyéb eszközök üzemeltetésiének költségei,

h) adminisztráció költségei,

i) reklám, marketing költségek,

j) humánerõforrás fejlesztésének költségei,

k) kommunikációs költségek,

l) utazás, kiküldetés költsége,

m) szállítás költségei,
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n) egyéb beszerzések, szolgáltatások költsége,

o) elnyert és leszerzõdött pályázat önereje a társulásra jutó önerõ mértékéig,

p) tárgyi eszköz beszerzésének költsége,

q) immateriális javak beszerzésének költsége.

(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati kiírás az (1) bekezdésben meghatározott költségnemeken belül

szûkebben is meghatározhatja.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2012. július 31-én lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december

15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatást

tartalmaz, amennyiben a támogatást az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdésének

megfelelõ gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe a kedvezményezett.

15. § Az európai területi együttmûködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló

16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A kérelemhez az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai

parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell

a) az állam kivételével a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 6. § (1) bekezdés a) és

b) pontja szerinti kérelmezõ esetében a (2) bekezdés szerinti szerv hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy az

egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

b) az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv és a helyi

nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmezõ esetében a képviselõ-testület vagy közgyûlés

hozzájárulását tartalmazó határozat kivonatát arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat

szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

c) helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmezõ esetében az európai területi társulásban való részvételrõl szóló

képviselõ-testületi, közgyûlési döntést tartalmazó határozat kivonatát,

d) az európai területi társulás egyezményének és alapszabályának a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

73/C. §-a szerinti jogi képviselõ által ellenjegyzett tervezetét, továbbá ha azok nem magyar nyelven készültek, magyar

nyelvû fordításukat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja tekintetében a hozzájárulást

a) a Miniszterelnökség és a minisztérium esetén a Kormány,

b) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv kérelmezõ esetén a szerv felügyeleti szerve,

c) a Kbtv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meg nem határozott költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv

felügyeleti szerve

adja meg.”

16. § Hatályát veszti az európai területi együttmûködési csoportosulások mûködésének támogatásáról szóló 15/2011. (V. 2.)

KIM rendeletet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 19/2012. (III. 22.) KIM rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezet 20. címe alatti fejezeti

kezelésû elõirányzatokra,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének (a továbbiakban:

miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványára, tekintet nélkül annak eredeti

elõirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésû elõirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban együtt: elõirányzatok]

terjed ki.

2. § (1) Ha valamely fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználására vonatkozó szabályokat más jogszabály határozza meg,

e rendeletet csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

(2) A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatások nyilvántartásának, illetve a kölcsönökbõl

származó követelések behajtásának, a behajthatatlannak minõsített követelések leírásának részletes szabályait az

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak alapján

belsõ szabályként kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.

(3) Ha az elõirányzatok felhasználása polgári jogi szerzõdés alapján történik, a szerzõdés megkötésére és az azt megelõzõ

eljárásra a vonatkozó, a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2. Értelmezõ rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. kötelezettségvállaló a miniszter által az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott személy,

valamint az Ávr. 52. § (1) bekezdése alapján a 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott körben

a nemzetpolitikáért felelõs miniszter és a kabinetfõnöki feladatok, valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program

koordinációjával kapcsolatos teendõk ellátásáért felelõs miniszteri biztos és a Jó Állam Fejlesztési Koncepció

végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos,

2. teljesítésigazoló: a kötelezettségvállaló által az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott

személy,

3. szakmai felügyeletet ellátó személy: az egyes elõirányzatoknál kötelezettségvállalásra felhatalmazott személy,

4. kezelõ szerv: a 30. §-ban és a 36. §-ban meghatározott elõirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalásra,

a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, a teljesítés igazolására, az utalványozásra, az érvényesítésre,

a könyvvezetésre és a beszámolásra, pályázat kiírásra, a támogatói okirat, támogatói szerzõdés kiadására és

visszavonására, a szerzõdés megkötésére, módosítására, a támogatási szerzõdéstõl történõ elállásra vagy a támogatói

szerzõdés felmondására, a kedvezményezett beszámoltatására, a költségvetési támogatás felhasználásának

ellenõrzésére, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésére feljogosított

szervezet,
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5. lebonyolító szervezet: a minisztérium részére a kincstárnál – a lebonyolítási céllal rendelkezésre bocsátott

elõirányzathoz – vezetett lebonyolítási számla felett rendelkezõ szerv, amely a teljes vagy rész összegben

rendelkezésére bocsátott fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében a költségvetési támogatás továbbadására,

kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosult, továbbá ellátja a fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásával összefüggõ, külön megállapodásban rögzített feladatokat.

II. FEJEZET

A FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

4. § (1) A rendelkezésre álló források szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért a szakmai

felügyeletet ellátó személy felel.

(2) A szakmai felügyeletet ellátó személy – az éves beszámoló és a zárszámadás keretében – szöveges értékelést készít az

általa szakmailag felügyelt fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról,

a nevesített feladatok végrehajtásáról és az elõirányzat-maradványról.

5. § Az elõirányzatok tartalmazzák a felhasználásuk során a kincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért

felszámított díjat is. Ha valamely elõirányzat az ilyen díjra nem nyújt fedezetet, azt a 25. §-ban meghatározott

elõirányzat terhére kell elszámolni.

6. § Az Ávr. 7. melléklet 17. pontjában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése és határidõk betartása

érdekében az elõirányzatok terhére kiírt pályázat, nem pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás, más egyéb

kötelezettségvállalás esetében a kötelezettségvállalás dokumentumát a kötelezettségvállaló – a minisztérium

szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott eljárási szabályok alapján, az ott megjelölt szervezeti

egységhez – a kézhezvételtõl számított 3 napon belül továbbítja.

7. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kötött vállalkozási szerzõdésekhez

kapcsolódó, havi nettó 200 ezer forintot meghaladó kifizetés akkor teljesíthetõ, ha a kifizetés idõpontjában

rendelkezésre áll a vállalkozás 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minõsülõ együttes adóigazolása vagy

a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A teljesítésigazoló a nettó 200 ezer forintot elérõ,

vagy az alatti kifizetés kezdeményezése esetén a korábbi kifizetések adatait a kifizetõ szervezeti egységgel egyezteti.

(2) Az együttes adóigazolás beszerzésérõl, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ellenõrzésérõl

a teljesítésigazoló gondoskodik, az együttes adóigazolást a teljesítésigazolás dokumentációjával együtt kell

megküldeni a kifizetõ szervezeti egység részére.

8. § Az idegen nyelven kiállított nyilatkozathoz, dokumentumhoz magyar nyelvû fordítást is csatolni kell.

4. A támogatási kérelem

9. § (1) Ha a költségvetési támogatás nyújtására egyedi döntés alapján kerül sor, a kérelmezõ a támogatási kérelemmel

egyidejûleg

a) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben és a közpénzekbõl nyújtott

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben

foglaltak teljesítése érdekében az 1. mellékletet, valamint

b) a 3. melléklet, a határon túli támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatokból és az egyházi célú

központi költségvetési hozzájárulásokból határon túli kedvezményezett részére nyújtott költségvetési támogatás

esetén a 4. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött nyilatkozatokat

a kötelezettségvállaló rendelkezésére bocsátja.

(2) Ha a kérelmezõ úgy nyilatkozik, hogy a költségvetési támogatásra irányuló eljárásban érintett, a kérelemhez mellékeli

a 2. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a kérelem benyújtása után, de

a támogatási döntés elõtt következik be, a kérelmezõ a tudomásszerzéstõl számított 10 napon belül kezdeményezi
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e körülmény közzétételét. Ha a kérelmezõ a közzétételt határidõben nem kezdeményezi, a támogatási kérelem

elutasításra kerül.

(3) A támogatási kérelem akkor minõsül befogadottnak, ha a támogatási kérelem mellett az (1) bekezdés – és érintettség

esetén a (2) bekezdés – szerinti, hiánytalanul kitöltött iratok a kötelezettségvállaló rendelkezésére állnak.

10. § (1) Ha a benyújtott és befogadott támogatási kérelem nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, valamint

a kötelezettségvállaló által elvárt formai követelményeknek, a támogatási kérelem benyújtójának körülményeit

(különösen székhelye, telephelye földrajzi távolságát és a kérelem benyújtásához rendelkezésére álló feltételeket)

figyelembe vevõ határidõ kitûzésével – a hibák, hiányosságok egyidejû megjelölése mellett – fel kell hívni

a támogatási kérelem benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására.

(2) Ha a támogatási kérelem benyújtója a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem

pótolja a megadott határidõn belül, a támogatási kérelem további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

5. A támogatási döntés

11. § Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy ez

esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelõ költségvetési tervet kell benyújtani.

12. § (1) A kötelezettségvállaló a támogatási döntésrõl szóló értesítésben a szerzõdés megkötéséhez szükséges – az Ávr.-ben

meghatározott nyilatkozatok és dokumentumok megjelölésén túl – a következõ nyilatkozatok, dokumentumok

benyújtására hívja fel a kedvezményezettet:

a) a kedvezményezett 5. melléklet szerinti nyilatkozata az igénybe vett de minimis támogatásokról,

b) – a határon túli támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatokból és egyházi célú központi költségvetési

támogatásokból határon túli kedvezményezett részére nyújtott költségvetési támogatás kivételével –

a kedvezményezett 6. melléklet szerinti nyilatkozata az adott tárgyban benyújtott támogatási kérelmekrõl,

c) gazdálkodó szervezet esetén a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló, 30 napnál nem régebbi,

hiteles okirat, különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételrõl szóló igazolás hiteles másolata,

d) közjegyzõ vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti, vagy a pénzügyi intézmény által

hitelesített aláírás-bejelentõ karton,

e) a Kbt. hatálya alá tartozó beruházások esetén a közbeszerzési dokumentáció másolata,

f) a támogatandó program, feladat teljes költségvetése, költségterve, amely tartalmazza az általános forgalmi adót,

a megvalósításhoz igényelt költségvetési támogatás, a saját forrás, az egyéb forrásból származó bevétel összegét,

a várható kifizetések ütemezését,

g) elõleg, elõfinanszírozás esetében a kedvezményezett 7. melléklet szerinti nyilatkozata a bankszámláiról,

h) – ha e rendelet vagy a támogatási szerzõdés költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása céljából eltérõ

biztosíték kikötésérõl nem rendelkezik – támogatási elõleg nyújtása, elõfinanszírozás, valamint több részletben

történõ utófinanszírozás esetén a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag

a támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozata,

i) határon túli magyar kedvezményezett esetén a magyarországi bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó

nyilatkozata, ha azzal rendelkezik,

j) felhalmozási célú költségvetési támogatás esetében a nem állami vagy egyházi tulajdonú ingatlanra vonatkozó

elektronikus tulajdoni lap másolata,

k) ha azt jogszabály elõírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedély másolata.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy

a) a szerzõdéskötés várható határideje a támogatási döntés közlésétõl számított harmincadik nap,

b) ha a költségvetési támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikkének hatálya alá tartozik,

a támogatási szerzõdés megkötéséhez a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter állásfoglalása szükséges, amelyre

tekintettel az a) pontban meghatározott határidõ további 30 nappal meghosszabbodik.

(3) Ha a kötelezettségvállaló a támogatási szerzõdésben az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott biztosítéktól eltérõ

biztosítékot köt ki, e tényrõl az (1) bekezdés szerinti értesítésben kell a kedvezményezettet tájékoztatni.

13. § (1) Ha a kedvezményezett egyház, belsõ egyházi jogi személy, a nyilvántartásba való bejegyzésének tényét

a kötelezettségvállaló ellenõrzi.
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(2) Ha a kedvezményezett olyan belsõ egyházi jogi személy, amelynek nyilvántartásba vételét jogszabály nem teszi

kötelezõvé, a kedvezményezett az egyház egészének, legfõbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes

egyházi szervének képviselõje által kiadott igazolást nyújt be létezésének igazolására. Ha a határon túli egyháznak,

belsõ egyházi jogi személynek minõsülõ jogalany létezésével kapcsolatban kétség merül fel, a kötelezettségvállaló

elõírhatja a kedvezményezett részére a létezését igazoló, nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás hiteles másolatának

benyújtását.

(3) Ha a kedvezményezett törzskönyvi jogi személy, a kedvezményezett törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének

tényét a kötelezettségvállaló a törzskönyvi nyilvántartásban ellenõrizni.

(4) Egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatás esetén

a) a kedvezményezett eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített vállalkozói igazolványáról vagy mûködési

engedélyérõl az ügyirat szakmai elõadója is készíthet hiteles másolatot, amelyre – dátummal és aláírásával –

rávezeti „Az eredetivel mindenben megegyezõ másolat” szöveget,

b) aláírási címpéldányként az eredeti okiratról az ügyirat szakmai elõadója által készített másolat is csatolható,

amelyre a szakmai elõadó – dátummal és aláírásával – rávezeti „Az eredetivel mindenben megegyezõ másolat”

szöveget,

c) a kedvezményezett képviselõjének személyes megjelenésével és a támogatási szerzõdés – a javaslattevõ

jelenlétében, a képviselõ aláírását tartalmazó személyazonosításra alkalmas okiratának bemutatását követõen –

személyesen történõ aláírásával, valamint e ténynek az ügyiraton a pro-domoban történõ feltüntetése esetén

a képviselõ aláírási címpéldányát nem kell a szakmai ügyirathoz csatolni,

d) ha a kedvezményezett képviseletére jogosult személy – közjegyzõ által hitelesített, vagy az elõzõ bekezdésben

meghatározott eljárás szerint záradékolt eredeti, vagy az e bekezdés alapján záradékolt másolat – aláírási

címpéldánya korábbi költségvetési támogatás nyújtásából eredõen rendelkezésre áll, és a képviselõ személye

nem változott, aláírási címpéldányként csatolható az ügyirat szakmai elõadója által e korábban benyújtott

címpéldányról készített másolat is, amelyre az elõadó – dátummal és aláírásával – rávezeti „Az eredetivel

mindenben megegyezõ másolat” szöveget.

6. A támogatási szerzõdés

14. § (1) A támogatási szerzõdés a költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó feltételek mellett tartalmazza

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, számlavezetõ bankjának nevét,

számlaszámát és képviselõjének nevét,

b) a szakmai, mûszaki teljesítés mennyiségi és minõségi jellemzõinek meghatározását, határidejét, amelyet

a tárgyévi elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi

teljesítés határideje – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – ne haladja meg a tárgyévet

követõ év június 30-át,

c) a tevékenység konkrét meghatározását és szakfeladatrend szerinti besorolását,

d) a kifizetendõ összeget, vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés devizanemét, módját

és feltételeit,

e) az összeg kifizetésének határidejét, a következõ évek elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében

évenkénti ütemezésben,

f) a jogi és pénzügyi ellenjegyzést,

g) a kötelezettségvállaló és a kedvezményezett képviseletében eljáró személy nevét és aláírását, valamint az aláírás

helyét és idõpontját.

(2) A jogi ellenjegyzés típusszerzõdés mintapéldányának ellenjegyzésével is teljesíthetõ.

(3) A 31. §-ban és a 40. §-ban meghatározott, határon túli támogatási célt szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatokból

nyújtott költségvetési támogatás esetén a támogatási szerzõdés mellékletét képezi a költségvetési támogatás

felhasználásának és elszámolásának szabályait tartalmazó pénzügyi elszámolási szabályzat.

7. A költségvetési támogatás folyósítása, adatszolgáltatás

15. § Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik a költségvetési támogatás igénybevétele idõszakos vagy záró beszámolót

követõ, a kedvezményezett által benyújtott és a szakmai szervezeti egység által ellenõrzött és elfogadott elszámolások

alapján utófinanszírozás formájában történhet.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 33. szám 6521



16. § A költségvetési támogatás kifizetésére hatályos támogatási szerzõdés alapján, kizárólag a kedvezményezett

támogatási szerzõdésben meghatározott pénzforgalmi számlájára, vagy az Áht. 52. § (3) bekezdésének hatálya alá

nem tartozó kedvezményezett esetében a kedvezményezett által megjelölt engedményes számlájára történõ

átutalással kerülhet sor.

17. § (1) Ha e rendelet a támogatási elõleg folyósítását kifejezetten nem zárja ki, az elõirányzatok terhére támogatási elõleg egy

összegû vagy részletekben történõ folyósítására a támogatási szerzõdés ilyen rendelkezése alapján kerülhet sor.

A támogatási szerzõdés támogatási elõleg folyósítását akkor teheti lehetõvé, ha a költségvetési támogatás

teljesítésarányos finanszírozása a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetõvé.

(2) Az egyházi célú fejezeti kezelésû elõirányzatból nyújtott hitéleti mûködési támogatás kivételével, a támogatási elõleg

részletekben történõ folyósítása esetén a fennmaradó, a támogatási szerzõdésben rögzített ütemezés szerinti

költségvetési támogatás folyósításának feltétele a már folyósított költségvetési támogatási elõleggel történõ

elszámolás.

(3) A (2) bekezdés szerinti részelszámolási kötelezettség alól a kötelezettségvállaló különösen indokolt esetben

– a kedvezményezett írásban elõterjesztett kérelmére – felmentést adhat. Szükség esetén a támogatási szerzõdés

megfelelõ módosítását a kötelezettségvállaló köteles haladéktalanul kezdeményezni.

8. A támogatási szerzõdés módosítása

18. § A támogatási szerzõdés módosítására a támogatási szerzõdésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. Beszámolás, ellenõrzés

19. § A teljesítésigazoló figyelemmel kíséri a támogatási szerzõdés teljesítését és a kedvezményezett szerzõdésellenes

eljárása esetén ennek tényét a kedvezményezettnek haladéktalanul jelzi, az eljárás körülményeit tisztázza, az ehhez

szükséges egyeztetést a kedvezményezettel lefolytatja.

20. § (1) A kedvezményezettnek a költségvetési támogatás rendeltetésszerû felhasználására vonatkozó beszámolójának

a) pénzügyi elszámolás része

aa) a költségvetési tervben szereplõ tételek felhasználására vonatkozó összesítõ kimutatást,

ab) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának

a (2) bekezdés szerint záradékolt és hitelesített másolatait a költségvetési terv szerinti bontásban,

ac) készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli bizonylatot, átutalással teljesített

kifizetés esetén a pénzforgalmi számla terhelésérõl szóló banki igazolást vagy olyan kivonatot, amelyen

a kifizetett számla összegét meg kell jelölni,

ad) bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölését és a bérfizetést megalapozó

jogviszony-igazolásokat,

b) szakmai része a támogatott tevékenység megvalósításának igazolása tekintetében legalább a pályázati

felhívásban, támogatási szerzõdésben meghatározott támogatott cél (projektek) fõbb naturális mutatószámait,

a pályázati felhívásban, támogatási szerzõdésben rögzített feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és

idõpontját

foglalja magában.

(2) A beszámolóhoz felhasznált számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányaira szövegszerûen fel kell vezetni

a költségvetési támogatásból felhasznált összeget és a támogatási szerzõdés iktatószámát vagy nyilvántartási számát,

és ezt követõen a dokumentumról a beszámolóhoz csatolandó másolatot kell készíteni. A másolatra az eredeti irattal

történõ egyezõségre vonatkozó záradékot kell felvezetni és azt a kedvezményezett aláírásával hitelesíteni.

21. § (1) A kedvezményezett beszámolóját a teljesítésigazoló a beszámoló kézhezvételét követõ 30 – hiánypótlás, kiegészítés

esetén 45 – napon belül szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy

elutasításáról. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenõrzésérõl a támogatási szerzõdés dokumentumaihoz

csatolandó feljegyzés készül.
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(2) A beszámolóval egyidejûleg (ide nem értve a részletekben történõ finanszírozás esetén az egyes finanszírozási

szakaszok lezárásaként benyújtott részbeszámolót) a költségvetési támogatás fel nem használt részét

a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben meghatározott számlára visszautalja.

(3) A teljesítésigazoló az (1) bekezdés szerinti döntésrõl, ideértve a visszafizetésre történõ felszólítást is, a döntést követõ

5 napon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

22. § (1) A költségvetési támogatás felhasználását a miniszter, valamint jogszabályban, a pályázati felhívásban és a támogatási

szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.

(2) A költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzésével összefüggésben helyszíni ellenõrzésre is sor kerülhet.

A helyszíni ellenõrzés során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását, az eredeti számlák záradékolását,

a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét, a beszerzett tárgyi eszközök

leltárba vételét és meglétét. A helyszíni ellenõrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekrõl

jegyzõkönyv készül.

10. A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések

23. § (1) A részben vagy egészben pályázati úton felhasználásra kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó – a 2. § (1) bekezdése

szerinti jogszabályban meghatározott – pályázati feltételek és pályázati eljárási szabályok betartásáról

a kötelezettségvállaló gondoskodik.

(2) A pályázatok benyújtására nyitva álló idõtartam elõtt a kötelezettségvállaló a kincstár részére megküldi

a) az adott elõirányzatok célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, a pályázatos támogatási célú

felhasználás tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható költségvetési támogatás arányára vonatkozó

javaslatát, és

b) a pályázati felhívás tervezetének teljes körû dokumentációját, és ha az szükséges, a nemzeti fejlesztési

miniszternek az Ávr. 92. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jóváhagyó véleményét.

(3) A kötelezettségvállaló a részben vagy egészben pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás esetében

mintavételes, kockázatelemzésen alapuló, dokumentált szakmai és pénzügyi helyszíni ellenõrzést végezhet.

11. Egyes gazdasági társaságok kijelölése

24. § (1) A miniszter felelõsségi körébe tartozó rendezvények szervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó mûszaki, mûvészeti,

logisztikai és biztosítási feladatok elõkészítését, lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Nonprofit

Kft. látja el.

(2) A miniszter felelõsségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai tevékenységet a Magyar Közlöny Lap-

és Könyvkiadó Kft., a fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt. végzi.

(3) A minisztérium a miniszter felelõsségi körébe tartozó országkép-stratégia kialakításában és ezzel összefüggésben az

ország márka képet alakító intézmények tevékenységének koordinációjában, továbbá a kormányzati honlapok

egységes szerkezetének és arculatának kialakításában, fejlesztésében, ezek tartalma kialakításának koordinációjában a

Design Terminál Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

III. FEJEZET

A FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

12. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása (20/2/1)

25. § (1) Az elõirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelõsségi körébe tartozó feladat,

szakmai program támogatására használható fel, így különösen

a) egyes kutatási, valamint kulturális célú támogatásra,

b) a kormany.hu és a kormanyhivatal.hu központi kommunikációs felület mûködtetésére, fejlesztésére és

karbantartására,

c) a kormányzat és a kormányhivatalok online kommunikációjának támogatására,

d) a gyermekbarát igazságszolgáltatással összefüggõ szakmai rendezvényekre, ehhez kapcsolódó programokra,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 33. szám 6523



e) a miniszter személyéhez kötõdõ egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs

feladatokra,

f) az Új Nemzedék Jövõjéért Programhoz, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjához kapcsolódó rendezvények

és kommunikációs feladatok támogatására,

g) a Magyarország Alaptörvényével kapcsolatos költségek finanszírozására,

h) a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,

i) országkép-stratégia kialakítására és ezzel összefüggésben az ország márka képet alakító intézmények

tevékenységének koordinációjára, továbbá a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának

kialakítására, fejlesztésére, ezek tartalma kialakításának koordinációjára,

j) a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések, valamint a miniszterelnöki ösztöndíjak

finanszírozására.

(2) Az elõirányzaton kerül elszámolásra a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti kifizetéssel történõ felhasználása is.

(3) Az elõirányzat felhasználása egyrészt közvetlen fejezeti kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott természetes vagy

államháztartáson kívüli vagy belüli jogi személlyel kötött szerzõdés alapján, másrészt egyedi döntés alapján

költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társaságok, önkormányzatok részére támogatási szerzõdéssel,

továbbá a kitüntetésben, díjazásban, valamint ösztöndíjban részesülõ kedvezményezett esetében a kifizetés

érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

13. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (20/2/7)

26. § (1) Az elõirányzat biztosítja a nemzeti ünnepek és egyéb – országos jelentõségû – kiemelt ünnepek, események,

évfordulók, világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló szervezésének, lebonyolításának,

a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széles körû és részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató

kiadványok összeállításának, kiadásának, a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes

nemzeti rendezvények lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelõ és irányító operatív törzs mûködési

költségeinek forrását.

(2) Az elõirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Nonprofit

Kft.-vel kötött szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel és elõirányzat átcsoportosítással valósul meg.

14. Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok (20/2/9)

27. § (1) Az elõirányzat biztosítja a lakosságnak a Kormány döntéseirõl és a Nemzeti Együttmûködés Programja

megvalósulásáról szóló maradéktalan tájékoztatásához, valamint Magyarország nemzetközi megítélésének,

pozícionálásának problémás területeit feltáró kutatások és egyéb tevékenységek végrehajtásához szükséges

költségek forrását.

(2) Az elõirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott külföldi, és belföldi gazdasági társasággal vagy kivételes

esetben természetes személlyel kötött szerzõdés alapján történõ kifizetéssel, vagy elõirányzat-átcsoportosítással

történik.

15. Közép-kelet európai regionális együttmûködés 2012 (20/2/10)

28. § (1) Az elõirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való megtöltéséhez és annak

kihasználásához szükséges költségek forrását, és ezzel kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok

fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

(2) Az elõirányzat felhasználása

a) a feladat ellátásával megbízott államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezettel, civil szervezettel, természetes

személlyel kötött szerzõdés alapján történõ kifizetéssel vagy államháztartáson belüli szervezet részére elõirányzat

átcsoportosítással, valamint

b) költségvetési támogatás nyújtásával a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

támogatási kérelmére egyedi döntés alapján, támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján juttatott,

vissza nem térítendõ, részben vagy egészben visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában

történik.
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(3) A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatás visszafizetési határideje a kedvezményezettel

megkötött támogatási szerzõdésben kerül meghatározásra.

16. A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20/2/17)

29. § (1) Az elõirányzat a büntetõeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére

a jogerõs bírósági határozatban megállapított kártalanítás kifizetésére szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történõ kifizetéssel történik.

17. Jogi segítségnyújtás (20/2/18)

30. § (1) Az elõirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján, a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást

végzõ jogi segítõ díjának állam általi térítésére vagy megelõlegezésére, a polgári és büntetõ peres eljárásokban a fél

helyett az állam által kifizetendõ vagy elõlegezendõ pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelõlegezésre, az

ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az elõirányzat fedezetet nyújt továbbá az

Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának

állam általi megtérítésére vagy annak megelõlegezésére.

(2) Az elõirányzat kezelõ szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban:

KIMISZ), amely az elõirányzathoz kapcsolódó elõirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezési jogokat is

gyakorolja.

(3) A KIMISZ a kezelésében levõ elõirányzat tekintetében felelõs az elkülönített számla kezelésének biztosításáért, az

elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok gyakorlásáért, a pénzügyi lebonyolításért, a pénzügyi elszámolásért,

a jogszabályban elõírt nyilvántartások vezetéséért és a fõkönyvi könyveléshez szolgáltatott adatok valódiságáért.

(4) Az elõirányzat felhasználása során a teljesítés igazolása tekintetében a kezelõ szervi feladatokat a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai látják el. A teljesítés igazolása ellátásának módjára tekintettel a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálataival a KIMISZ megállapodást köt.

(5) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, vissza nem térítendõ támogatásként vagy a kedvezményezett

visszatérítési kötelezettsége mellett a jogi segítõ vagy pártfogó ügyvéd részére történõ kifizetéssel történik.

(6) A KIMISZ belsõ szabályzatában elkülönítetten szabályozza a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásával kapcsolatos

utalványozás, szakmai teljesítésigazolás és érvényesítés rendjét.

(7) A KIMISZ a belsõ kontrollrendszerébe beilleszti az elõirányzat felhasználásával kapcsolatos ellenõrzéseket, ideértve az

analitikus nyilvántartások és a fõkönyvi könyvelés egyeztetését és ellenõrzését is.

18. Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat (20/2/19)

31. § (1) Az elõirányzat célja a Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat felállításához való hozzájárulás, amely támogatja

azokat a határon túli civil szervezeteket, amelyek hatékony segítséget biztosítanak, ha bárkit és bárhol

a Kárpát-medencében, nemzeti hovatartozása miatt, vagy ezzel összefüggésben jogsérelem ér.

(2) Az elõirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy államháztartáson belüli

szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján juttatott, vissza nem

térítendõ, részben vagy egészben visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában történik.

(3) A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatás visszafizetési határideje a kedvezményezettel

megkötött szerzõdésben kerül meghatározásra.

19. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése (20/2/27)

32. § (1) Az elõirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen

szervezeteknek fizetendõ tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belsõ

elõírásán alapuló – egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi elõkészítéséhez szükséges

szakértõi munkák. Az elõirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelõsségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi

kötelezettséggel összefüggõ kiadások fedezetét, továbbá a fordítási díjakat is.

(2) Az elõirányzat felhasználása a nemzetközi szervezet, a fordítást végzõ Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt.,

továbbá más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevõ személy részre történõ kifizetéssel valósul meg.
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20. Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása (20/2/31)

33. § (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a választási eljárásról szóló törvény alapján választási eljárások lebonyolítására,

ideértve az Országos Választási Bizottság mûködési költségeinek finanszírozását is.

(2) Az idõközi választások pénzügyi finanszírozását miniszteri rendeletekben meghatározott normarendszer szabályozza.

(3) Az elõirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történõ közvetlen fejezeti

kifizetéssel vagy elõirányzat-átcsoportosítással történik.

21. Európai Területi Társulások támogatása (20/3/4)

34. § (1) Az elõirányzat az Európai Területi Társulások számára pályázat útján biztosít vissza nem térítendõ költségvetési

támogatást mûködési költségeik fedezetére, utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás formájában.

(2) A költségvetési támogatást az európai területi társulások mûködésének 2012. évi támogatásáról szóló miniszteri

rendeletben meghatározott Európai Területi Társulások az ott meghatározott célokra vehetik igénybe.

(3) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködik közre.

22. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges

hozzájárulás (20/3/7)

35. § (1) Az elõirányzat a közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es Párizsi Békeszerzõdés

27. cikk 2. pontjában foglaltak szerint a Holocaust túlélõinek támogatására szolgál.

(2) Az elõirányzat a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás formájában kerül

felhasználásra.

23. Nemzeti Együttmûködési Alap (20/3/14)

36. § (1) Az elõirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról

szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján a civil szervezetek pályázat útján vagy egyedi döntés alapján történõ

támogatásához használható fel, azok mûködésének megerõsítése és a civil szektor fejlõdésének elõsegítése céljából.

A civil szervezetek mûködésének és szakmai programjai megvalósításának támogatása, továbbá a Nemzeti

Együttmûködési Alap mûködtetésével kapcsolatos költségek és a testületek tagjai költségátalányának,

költségtérítésének biztosítása a Civil tv.-ben, valamint a Nemzeti Együttmûködési Alappal kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: NEAr.) foglaltak alapján történik.

(2) Az elõirányzat kezelõ szerve a Wekerle Sándor Alapkezelõ, amely az elõirányzat felhasználása során a kincstár által

vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezési jogokat is gyakorolja.

(3) A Wekerle Sándor Alapkezelõ a kezelésében levõ elõirányzat tekintetében felelõs a NEAr.-ban meghatározott

feladatok ellátásáért, az elkülönített számla kezelésének biztosításáért, az elõirányzatok feletti rendelkezési

jogosultságok gyakorlásáért, a pénzügyi lebonyolításért, a pénzügyi, számviteli elszámolásért és a beszámolásért.

24. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása (20/3/21)

37. § (1) Az elõirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa

fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum mûködésének biztosítása.

(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás

formájában történik.

25. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány (20/3/22)

38. § (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány

mûködéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez.

(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás

formájában történik.
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26. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért (20/3/23)

39. § (1) Az elõirányzat célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért által meghirdetett célok, kutatási

és képzési programok realizálása, kapcsolatok kiépítése Oroszországgal, Ukrajnával és a poszt-szovjet térség

országaival, nemzetközi konferenciák szervezése, azok anyagainak publikálása, a 2012. évi Kurultáj megszervezésében

való részvétel és a Tolsztoj Társasággal közös programok végrehajtása – megvalósításának támogatása.

(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás

formájában történik.

27. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (20/4/3)

40. § (1) Az elõirányzat

a) a szomszédos államokban élõ, ott nyilvántartásba vett vagy Magyarország területén lakóhellyel, székhellyel,

telephellyel nem rendelkezõ, magát magyarnak valló természetes személyek, jogi személyek vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek szülõföldjükön való boldogulását célzó tevékenységek

megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális

programjaihoz, a külhoni média- és könyvkiadás támogatásához és az e célokra létrehozott intézmények és

szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához,

b) a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentõségû partnerek, programok és fejlesztési célok támogatásához, az

e célra létrehozott intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához,

c) a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ ukrán állampolgárok oktatási, kulturális,

mûvészeti, közmûvelõdési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttmûködési,

magyar-magyar együttmûködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történõ utazásainak támogatásához,

d) a határon túli magyarsággal együttmûködõ intézmények megerõsítését szolgáló programok támogatásához,

e) a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Diaszpóra

Tanács mûködésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetéhez,

f) a Kisebbségi Vegyes Bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a minisztérium

személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésû hivatalos utazásainak

támogatásához

használható fel.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy elõirányzat átcsoportosítással, továbbá támogatási

kérelemre egyedi döntés alapján, támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján juttatott, vissza nem

térítendõ, részben vagy egészben visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában történik.

(3) A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatás visszafizetési határideje a kedvezményezettel

megkötött szerzõdésben kerül meghatározásra.

28. Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények támogatása (20/5/1/1)

41. § (1) Az elõirányzat az egyházak gyûjteményi feladatokat ellátó intézményei mûködési-fenntartási kiadásainak fedezetére,

gyarapítási feladataik és tevékenységeik támogatására szolgál az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének

anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. §-a alapján.

(2) Az elõirányzat felosztása az egyházakkal egyeztetett kritériumok alapján, rögzített arányok szerint történik.

(3) A költségvetési támogatás, elõfinanszírozásként, támogatói okirattal kerül átadásra. A támogatás folyósítása négy

egyenlõ részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az elsõ negyedévben

a harmadik hónap utolsó napjáig kerül teljesítésre.

29. Egyházi kulturális programok támogatása (20/5/1/2)

42. § (1) Az elõirányzat a kiemelten közösségépítõ jellegû, elsõsorban az ifjúsági nevelését, valamint a család megtartó erejét

szolgáló egyházi rendezvények, kulturális programok lebonyolításának támogatásához használható fel. Ennek

keretében támogathatóak az ifjúsági zenei rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítõ kiállítások,

egyházközségek, plébániák és gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képzõ és

alkotómûvészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat középpontba helyezõ filmklubok, tematikus konferenciák, színházi
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rendezvények, egyházzenei fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon

átnyúló programokra), valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei is.

(2) Az elõirányzat felhasználható továbbá

a) az egyházi kulturális rendezvények, programok hangsúlyos megjelenítését elõsegítõ – e tekintetben a kulturális

marketing eszközeit is igénybe vevõ – kezdeményezések,

b) az egyházi kulturális tevékenységgel szorosan összefüggõ beruházások, különös tekintettel közösségi házak,

ifjúsági központok kialakítása és a meglévõk infrastruktúrájának javítása,

c) – az egyházi kulturális rendezvények, programok technikai infrastruktúrájának kialakításához – nagyértékû tárgyi

eszköz vásárlására, valamint az egyházi kulturális rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó kiegészítõ

berendezések, felszerelések beszerzésének és beépítésének

támogatásához.

(3) A mûködési és a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntést követõen, támogatási szerzõdés alapján

utófinanszírozásként, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben elõfinanszírozásként kerül átadásra.

(4) Az elõirányzatból a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

közösségek jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ehtv.) alapján nyilvántartásba vett egyházak, illetve ezen

egyházakhoz tartozó belsõ egyházi jogi személyek, valamint határon túli egyházi jogi személyek részesülhetnek

támogatásban.

(5) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.

30. Hittanoktatás támogatása (20/5/2/1)

43. § (1) Az elõirányzat az Eftv. 7. §-a alapján a közoktatási rendszerhez kapcsolódó, annak intézményi keretein belül, valamint

az egyház más intézményében, az egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására szolgál.

(2) Az egyházakat megilletõ támogatási keretek megállapítása a hittancsoportok, valamint a tanulólétszámok

figyelembevételével, az egyházakkal egyeztetetten, normatív jelleggel történik.

(3) Az elõirányzat 50%-a csoportszám, 50%-a létszám szerint, arányosan kerül felosztásra, úgy, hogy egy hittancsoport

minimális létszáma nem lehet kevesebb, mint 7 fõ.

(4) A költségvetési támogatás támogatói okirat alapján, elõfinanszírozásként kerül átadásra. A támogatás kifizetése négy

egyenlõ részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az elsõ negyedévben

legkésõbb a harmadik hónap utolsó napjáig történik.

31. Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) (20/5/2/2)

44. § (1) Az elõirányzat támogatást biztosít

a) az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által

nyújtott nem iskolarendszerû képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnõttoktatás,

felnõttképzés, népfõiskola típusú oktató-nevelõ tevékenységek, egyházi iskolák által szervezett határon túli és

belüli nyári egyetemek, szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, diákkörök, hitéleti tematikájú

vetélkedõk, táborok, mûhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok, sporttevékenység) költségeihez,

b) a közvetlenül vagy közvetve az oktatást szolgáló olyan egyházi épületek infrastruktúrájának korszerûsítéséhez,

amelyek jellegük miatt oktatási intézmény kategóriában költségvetési támogatásban nem részesülhetnek és

elsõsorban a hitéleti oktatást, képzést megvalósítását szolgálják vagy közösségi térként használható, komplex

funkcionalitással bírnak.

(2) A támogatásból részesülhetnek az ifjúsági központok, konferencia központok, valamint az ifjúsági, nevelési, oktatási

létesítmények beruházásai, felújításai és eszközbeszerzései is.

(3) A mûködési, valamint a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntést követõen, támogatási szerzõdés

alapján utófinanszírozásként, vagy kivételesen, különösen indokolt esetben elõfinanszírozásként kerül átadásra.

(4) Az elõirányzatból az Ehtv. alapján nyilvántartásba vett egyházak, illetve ezen egyházakhoz tartozó belsõ egyházi jogi

személyek, valamint határon túli egyházi jogi személyek részesülhetnek támogatásban.

(5) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.
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32. Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése (20/5/3)

45. § (1) Az elõirányzat biztosítja az egyházak számára az adózók által befizetett személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ok

összege, de legalább a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelõ, adókedvezményekkel

csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak számára az adózók által befizetett személyi

jövedelemadóból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözetének forrását.

(2) A költségvetési támogatásra az az egyház jogosult, aki technikai számmal rendelkezik és a rendelkezõ nyilatkozatot

tevõ adózók az általuk befizetett személyi jövedelemadó 1%-át az egyház javára felajánlották.

(3) A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. Az átutalás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(a továbbiakban: NAV) 2011. december 31-i adatszolgáltatásnak megfelelõen történik. Adatszolgáltatás hiányában

a költségvetési támogatás folyósítására a költségvetési év folyamán kerül sor. Az adózói rendelkezés és kiegészítés

együttes összege a NAV által szolgáltatott adatok alapján kerül átutalásra.

33. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20/5/4)

46. § (1) Az elõirányzat felhasználható – a Kormány által az egyházakkal kötött megállapodások alapján – a természetben vissza

nem kért és járadékalapként felajánlott volt egyházi ingatlanok utáni pénzbeli kötelezettség finanszírozásához.

A járadék mértéke a meghatározott pénzbeli igény alapján számítva 5%. Az éves járadék összegét – a központi

költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követõen – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elõzõ

évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell.

(2) Az elõirányzat felosztása az Eftv. 3. §-a alapján történik.

(3) A költségvetési támogatást az egyházak belsõ szabályzatukban meghatározott módon hitéleti és közcélú

tevékenységük finanszírozására használhatják fel.

(4) A támogatást a kötelezettségvállaló támogatói okirat alapján – negyedévente – biztosítja.

34. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka

(20/5/5/1)

47. § (1) Az elõirányzat az ötezer lakosnál kisebb településeken szolgálatot végzõ egyházi személyek közösségi

feladatvállalásának támogatására, a határon túli katolikus, református, evangélikus és unitárius püspökségek részére

a határon túl magyar szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítõ egyházi személyek

feladatvégzésére és temetõk fenntartására nyújt fedezetet.

(2) A támogatást a kötelezettségvállaló támogatói okirat alapján biztosítja.

(3) A támogatás kifizetése negyedévenként, négy egyenlõ részletben minden negyedév második hónapjának 15. napjáig,

az elsõ negyedévben legkésõbb a harmadik hónap utolsó napjáig történik.

35. Egyházi szórványprogramok támogatása (20/5/5/2)

48. § (1) Az elõirányzat felhasználható

a) a határon túli szórványban élõ és ott a magyarság megmaradását biztosító egyházi közösségek részére olyan

programok, tevékenységek támogatására, amelyeket a szórványban mûködõ egyházi intézmények

a szórványban lévõ magyar nyelvû hitélet megmaradásának és fellendülésének elõsegítésére végeznek,

b) a szórványban mûködõ egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvû liturgikus és

egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására, kiemelten az olyan

egyházi szórványprogramok támogatására, amelyek a Kárpát-medencei magyar egyházi kapcsolati háló

stratégiai célként való megerõsítését szolgálják,

c) az olyan programok támogatására, amelyek segítik a magyarországi szórvánnyá vált, elnéptelenedõ vagy

a lakótelepi közösségekben közösségi kapcsolataikat elvesztõ közösségek körében mûködõ egyházi

tevékenységek hatékonyságát,

d) a hitéleti, a pasztorációs, valamint az ifjúsági programok és az egyházi alternatív oktatási tevékenységek, a képzési

és a médiával kapcsolatos programok támogatására, ha azok kifejezetten szórványterületen jelennek meg,

e) az új szórványgyülekezetek megalakulásának segítéséhez, egyszeri és kiemelt támogatás nyújtására közösségi

ház, lelkészlakás vagy plébánia létesítésére, valamint a már meglévõk korszerûsítésére, felújítására, továbbá

komplex funkcionalitású közösségi házak létrehozására.
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(2) Az elõirányzatból az Ehtv. alapján nyilvántartásba vett egyház és belsõ egyházi jogi személy, valamint határon túli

egyházi jogi személy részesülhet támogatásban.

(3) A mûködési, valamint a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntés alapján, támogatási szerzõdéssel,

utófinanszírozás vagy különösen indokolt esetben elõfinanszírozás formájában kerül folyósításra.

(4) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.

36. Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása

(Testi és lelki kenyér) (20/5/5/3)

49. § (1) Az elõirányzatból támogathatók

a) az egyházi szociális, karitatív-válságkezelõ, valamint több funkciót betöltõ létesítmények, hitéleti, karitatív,

oktató, képzõ és átképzõ központok mûködési és beruházási, felújítási költségei,

b) a hátrányos helyzetû közösségek, települések, térségek felzárkózását segítõ egyházi programok,

kezdeményezések fejlesztési, beruházási projektjei, különösen a munkaerõ-piaci átképzést megvalósító

intézmények infrastrukturális fejlesztése.

(2) Az elõirányzatból az Ehtv. alapján nyilvántartásba vett egyház és belsõ egyházi jogi személy, valamint határon túli

egyházi jogi személy részesülhet támogatásban.

(3) A mûködési és a felhalmozási célú költségvetési támogatás egyedi döntés alapján, támogatási szerzõdéssel

utófinanszírozás vagy különösen indokolt esetben elõfinanszírozás formájában kerül folyósításra.

(4) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.

37. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20/5/7)

50. § (1) Az elõirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, mûemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bõvítését és

egyéb szükséges egyházi felújítások, építési beruházások támogatását szolgálja a vallási turizmusban jelentõs egyházi

ingatlanok vonzerõfejlesztésére, látogathatóvá tétele céljából. Az elõirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar

nemzeti kulturális örökség részét képezõ Kárpát-medencei egyházi mûemlékek és a kárpát-medencei magyar

egyházak nemzetmegtartó képességének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.

(2) A költségvetési támogatás a kötelezettségvállalói döntést követõen, támogatási szerzõdés alapján kerül folyósításra,

utófinanszírozás, vagy különösen indokolt esetben elõfinanszírozás formájában.

(3) Az elõirányzatból az Ehtv. alapján nyilvántartásba vett egyház és belsõ egyházi jogi személy, valamint határon túli

egyházi jogi személy részesülhet támogatásban.

(4) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.

38. Nemzetiségi támogatások (20/6)

51. § (1) Az elõirányzat felhasználható

a) a pénzügyi nehézségekkel küszködõ, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi intézmények, szervezetek,

önkormányzatok mûködési zavarainak elhárítására és nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos

intézmények, rendezvények, programok egyedi döntéssel történõ támogatására,

b) a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyes-bizottságok ülésein elfogadott

kormányzati kötelezettség-vállalások finanszírozására,

c) pályázat útján

ca) nemzetiségi civil szervezetek támogatására,

cb) a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, önkormányzatok anyaországi intézményekkel,

településekkel, szervezetekkel történõ kapcsolattartásának támogatására,

cc) az anyaországban történõ nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi vegyes

bizottságok ajánlásaiban szereplõ közoktatási intézményi fejlesztésre,

d) a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj és a Nemzetiségekért Díj alapításáról

szóló miniszterelnöki rendelet alapján adományozott, kiemelt munkát végzõ hazai nemzetiségek képviselõinek

elismerésének finanszírozásához.
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(2) Az elõirányzat felhasználása a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és
elszámolásának rendjérõl rendelkezõ kormányrendelettel összhangban
a) pályázati úton (nyílt vagy meghívásos pályázat) vagy támogatási kérelem alapján a nemzetiségi önkormányzatok, 

intézmények, szervezetek részre támogatási szerzõdés alapján, elõ- vagy utófinanszírozás keretében,
visszatérítendõ vagy nem visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában, valamint

b) az elismerésben, ösztöndíjban részesülõ kedvezményezett esetében a kifizetés érdekében történõ
elõirányzat-átcsoportosítással

valósul meg.
(3) A visszatérítési kötelezettség mellett nyújtott költségvetési támogatás visszafizetési határideje a kedvezményezettel

megkötött szerzõdésben kerül meghatározásra.

39. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása (20/7)

52. § (1) Az elõirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és
elszámolásának rendjérõl rendelkezõ kormányrendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi
önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó mûködési támogatására.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján kerül folyósításra négy egyenlõ részletben.

40. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása (20/8)

53. § (1) Az elõirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és
elszámolásának rendjérõl rendelkezõ kormányrendeletben foglaltak alapján az országos nemzetiségi
önkormányzatok által fenntartott intézmények mûködési támogatására.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján kerül folyósításra négy egyenlõ részletben.

41. Roma kultúra támogatása (20/9/4)

54. § (1) Az elõirányzat célja a roma kultúra támogatása, különösen alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
(2) Az elõirányzat fedezet nyújthat a nemzetközi hírû roma együttes és az országos gyûjtõkörrel rendelkezõ tájház

támogatására is. 
(3) Az elõirányzat felhasználása a támogatott civil szervezet és gazdálkodó szervezet részére egyedi döntés alapján és

pályázat útján, támogatási szerzõdéssel, vissza nem térítendõ támogatásként, elõ- vagy utófinanszírozás formájában
valósul meg.

42. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elõsegítõ programok, szakkollégiumok (20/9/5)

55. § (1) Az elõirányzat felhasználható
a) a hátrányos helyzetû felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlõségének, tehetséggondozásának

elõmozdítása érdekében elsõsorban a roma szakkollégiumok létrehozásának, mûködésének támogatására,
továbbá roma nemzetiségi oktatási intézmény mûködésének támogatására,

b) a romák társadalmi-gazdasági integrációjához,
c) a hátrányos helyzetû kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetû településeken megjelenõ etnika,

szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élõk lakhatási és szociális
integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését szolgáló programokhoz,

d) a szociálisan hátrányos helyzetû, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági
aktivizálásához,

e) a kulturális autonómia intézményeinek megerõsítéséhez
f) a–e) pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.

(2) Az elõirányzat felhasználása az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott esetekben részben pályázati úton,
részben egyedi döntéssel támogatási szerzõdéssel, az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben vállalkozási,
megbízási szerzõdés alapján, államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet, természetes személy részére, elõ- vagy
utófinanszírozással történik.

(3) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.
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43. Felzárkózás-politika koordinációja (20/9/6)

56. § (1) Az elõirányzat felhasználható

a) a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok, az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti

Reform Program szegénység céljának, az uniós roma stratégiához kapcsolódó Nemzeti Társadalmi Felzárkózási

Stratégiában, a társadalmi felzárkózás politikával kapcsolatos intézkedési tervben, továbbá annak

végrehajtásának 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervérõl szóló kormányhatározatban

a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat

között létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követéséhez, értékeléséhez,

a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztéséhez, nemzetközi szakértõi

koordinációhoz, kommunikációhoz, kutatáshoz, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítéséhez,

terjesztéséhez,

b) a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elõsegítõ programok, azokat megalapozó felmérések, kutatások,

népszerûsítõ, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatásához, kiemelten a hátrányos helyzetû társadalmi

csoportok érdekében

c) az a) és b) pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó utazási költségtérítésekre.

(2) Az elõirányzat felhasználása részben pályázati úton, vagy egyedi döntéssel támogatási, részben vállalkozási,

megbízási szerzõdések alapján, államháztartáson belüli vagy kívüli szervezetek részére, elõ- vagy utófinanszírozással,

továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a feladat ellátásával megbízott részére történõ

kifizetéssel történik.

(3) Az elõirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor Alapkezelõ mûködhet közre.

44. Roma ösztöndíj programok (20/9/7)

57. § (1) Az elõirányzat felhasználható

a) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû, többnyire mélyszegénységben élõ, elsõsorban roma tanulók és

hallgatók esélyegyenlõségének megteremtéséhez, további tanulmányuk elõsegítéséhez, kollégiumi,

szakkollégiumi ellátásához, oktatásához, neveléséhez,

b) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló kormányrendeletben meghatározott ÚTRAVALÓ-MACIKA

esélyegyenlõségi ösztöndíjhoz,

c) az Iskola-háló programhoz, továbbá a roma szakkollégiumi ösztöndíjhoz.

(2) Az elõirányzat felhasználása pályázati úton igényelt támogatás nyújtásával és egyedi támogatás formájában, állami

vagy nem állami fenntartású közoktatási és felsõoktatási intézmények, szakkollégiumok, illetve természetes személy

részére, elõ- vagy utófinanszírozás formájában történik.

(3) Az elõirányzat felhasználásában pályázati úton nyújtott támogatás esetén lebonyolító szervezetként a Wekerle Sándor

Alapkezelõ mûködik közre.

45. Fejezeti általános tartalék (20/25)

58. § (1) Az elõirányzat az elõre nem tervezett, de az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegû,

elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

59. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet és

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti

kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 19/2012. (III. 22.) KIM rendelethez
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NYILATKOZAT  
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti 

összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

A pályázó 

  neve vagy 

elnevezése: 

 

  lakcíme vagy 

székhelye: 

 

  képviselőjének neve:  

Természetes személy  

  születési helye, ideje:  

Gazdasági társaság 

  cégjegyzékszáma:  adószáma:  

Egyéb szervezet  

  nyilvántartásba vételi 

  okirat száma: 

 nyilvántartásba 

vevő szerv 

megnevezése:

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  nem áll fenn  

  fennáll a(z) ... pont alapján  

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  nem áll fenn  

  fennáll a(z) ... pont alapján  

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: .........................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM  
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti 

érintettségéről 

A pályázó 

  neve vagy 

elnevezése: 

 

  lakcíme vagy 

székhelye: 

 

  képviselőjének neve:  

Természetes személy  

  születési helye, ideje:  

Gazdasági társaság 

  cégjegyzékszáma:  adószáma:  

Egyéb szervezet  

  nyilvántartásba vételi 

  okirat száma: 

 nyilvántartásba 

vevő szerv 

megnevezése:

 

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, 

illetve a pályázóként megjelölt szervezettel az alábbiakra tekintettel fennáll. 

 

1. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok 

…………………………………………………………… (a szervezet neve és székhelye), de a 

törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

 

2. Az alábbi közjogi tisztséget betöltő nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok: 

 

 köztársasági elnök  az Országgyűlés által választott 

vagy a köztársasági elnök által 

kinevezett tisztségviselő  

 országgyűlési vagy 

európai parlamenti 

képviselő  

 polgármester vagy 

főpolgármester 

 alpolgármester vagy 

főpolgármester-helyettes 

 helyi 

önkormányzati 

képviselő  

 helyi önkormányzat 

képviselő-testülete 

bizottságának tagja 

 központi államigazgatási szerv – 

a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja 

alá nem tartozó – vezetője vagy 

helyettese 

 regionális fejlesztési 

tanács tagja 
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3. Az 1. vagy 2. pont szerinti személy közeli hozzátartozója vagyok, mivel 

 közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében 

nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak, 

 közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 

 

 
 házastárs egyeneságbeli rokon  örökbefogadott

 mostoha- vagy 

neveltgyermek 

örökbefogadó-, mostoha- vagy 

nevelőszülő 

 testvér 

 

4. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3. pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll: .......................  

................................................................................................................................... (a szervezet neve, székhelye) 

Közjogi tisztség megjelölése: 
 köztársasági elnök  az Országgyűlés által választott 

vagy a köztársasági elnök által 

kinevezett tisztségviselő  

 országgyűlési vagy 

európai parlamenti 

képviselő  

 polgármester vagy 

főpolgármester 

 alpolgármester vagy 

főpolgármester-helyettes 

 helyi 

önkormányzati 

képviselő  

 helyi önkormányzat 

képviselő-testülete 

bizottságának tagja 

 központi államigazgatási szerv – 

a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja 

alá nem tartozó – vezetője vagy 

helyettese 

 regionális fejlesztési 

tanács tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 
 házastárs egyeneságbeli rokon  örökbefogadott

 mostoha- vagy 

neveltgyermek 

örökbefogadó-, mostoha- vagy 

nevelőszülő 

 testvér 

 

5. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 

 vezető tisztségviselője, 

 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy 

 társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója. 
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Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:............................................  

.........................................................................................................................................................................................  

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll: .......................  

................................................................................................................................... (a szervezet neve, székhelye) 

Közjogi tisztség megjelölése: 

 
 köztársasági elnök  az Országgyűlés által választott 

vagy a köztársasági elnök által 

kinevezett tisztségviselő  

 országgyűlési vagy 

európai parlamenti 

képviselő  

 polgármester vagy 

főpolgármester 

 alpolgármester vagy 

főpolgármester-helyettes 

 helyi 

önkormányzati 

képviselő  

 helyi önkormányzat 

képviselő-testülete 

bizottságának tagja 

 központi államigazgatási szerv – 

a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) pontja 

alá nem tartozó – vezetője vagy 

helyettese 

 regionális fejlesztési 

tanács tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 
 házastárs egyeneságbeli rokon  örökbefogadott

 mostoha- vagy 

neveltgyermek 

örökbefogadó-, mostoha- vagy 

nevelőszülő 

 testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Kelt: 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás



3. melléklet a 19/2012. (III. 22.) KIM rendelethez

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 33. szám 6537

 

NYILATKOZAT  
támogatási döntéshez 

 Alulírott (név):   

 mint a (szervezet neve):   

 székhelye:   

 nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:   

 nyilvántartásba vételi végzés száma:   

 adószám:  TB törzsszám: 

 számlavezető bank neve:   

 bankszámlaszám:   

képviselője 

1. Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem 

fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás 

összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegről a támogató írásban értesít. 

2. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a 

támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének 

(székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének kezelésére. 

3. Hozzájárulok, hogy a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély 

összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb 

jogosultak a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz 

hozzáférjenek. 

4. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az 

általános forgalmi adó levonására 

a) 

 jogosult, 

 nem jogosult. 

b) 

 az adóterhet áthárítja 

 nem hárítja át. 

 

5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 

megfelel. 

6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csőd-, 

végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt.  

7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet 

 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt 

közzétételi kötelezettségének eleget tett,  

 e kötelezettség szempontjából nem releváns szervezet.  

8. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet 

 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek 

minősül, 

 e szempontból nem releváns szervezet.  

Kelt:            

                                                                                 

 Aláírás/Cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
támogatási döntéshez 

Alulírott (név):   

mint a (szervezet neve):   

székhelye:   

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:   

nyilvántartásba vételi végzés száma:   

adószám:  

számlavezető bank neve:   

bankszámlaszám:   

képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- a kérelemhez csatolt mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes körűek, valódiak és 

hitelesek, 

- szervezetünk nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt és az ebben 

esetlegesen bekövetkezett változásokról a szerződés lejártáig bezárólag bejelentési kötelezettség terhel, 

- az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

- az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás felhasználása során a vonatkozó jogszabályok 

szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat, 

- a kapott költségvetési támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló törvény 

rendelkezései szerint járok el, 

- az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és 

illetéktartozása nincs, 

- az általam képviselt szervezetnek ....................................................................... (a székhely, illetve telephely szerinti 

ország) felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs, 

- hozzájárulok, hogy a támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami adó- és 

vámhatóságtól, és az önkormányzati adóhatóságtól, 

- az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása, 

- hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra 

vonatkozó adatok, így a költségvetési támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a költségvetési támogatás 

tárgya, a költségvetési támogatás összege nyilvánosságra hozatalához, 

- a kapott költségvetési támogatás tekintetében beszámolási és elszámolási kötelezettségemet teljesítem, 

- a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más pályázaton is részt vett, 

illetve Magyarország vagy más állam költségvetéséből támogatást igénybe vett az alábbiak szerint: 

 

Támogató szervezet 

megnevezése 
 Támogatás tárgya  Pályázott összeg  Elnyert összeg 

- az általam képviselt szervezetnek Magyarország központi költségvetéséből folyósított támogatásból eredő 

lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs. 

Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet részére támogatás nem folyósítható, amíg lejárt 

esedékességű, meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásom van, illetve a megítélt és 

folyósításra kerülő esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegről a 

támogató írásban értesít. 

Hozzájárulok, hogy a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű 

támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar 

Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak 

költségvetésben elhelyezkedésétől függetlenül – hozzáférjenek. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános 

forgalmi adó levonására 

 jogosult, 

 nem jogosult. 

Kelt:         Aláírás/Cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

Alulírott ............................................. (név), a ............................................................. (szervezet 

megnevezése) képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy 

 szervezetünk gazdasági-közhasznú tevékenységének aránya 

 gazdasági 

tevékenység: 

   % 

 közhasznú 

tevékenység: 

   % 

 szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt 

megelőző két pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de 

minimis) támogatási jogcímen az alábbi összegű állami támogatásokban részesült: 

 2010. évben    Ft 

 2011. évben    Ft 

 2012. évben    Ft 

 szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt 

megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem 

részesült. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami 

támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további 

állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
az adott tárgyban beadott támogatási igényekről 

Alulírott ................................................................................................ (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, 

képviselő) a .............................................................. (szervezet megnevezése) képviseletében büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelemben  foglalt adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, hitelesek és valódiak. 

Kijelentem továbbá, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott támogatási 

kérelemmel azonos tárgyban a következő szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt: 

 TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ 

SZERVEZET NEVE 

 A TÁMOGATÁSI IGÉNY 

BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA 

 A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN 

MEGJELÖLT ÖSSZEG 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kelt: 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT  
BANKSZÁMLÁKRÓL 

Alulírott ........................................................................................ (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, 

képviselő) a ........................................................ (szervezet megnevezése) képviseletében büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi 

számlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy a támogatási szerződés 

fennállásának időtartama alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a támogató részére 8 napon belül 

bejelentem. 

 PÉNZINTÉZET NEVE  PÉNZFORGALMI SZÁMLA 

    

    

    

    

    

Kelt: 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 



IX. Határozatok Tára

A Kormány 1070/2012. (III. 22.) Korm. határozata

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

fejezetbõl való elõirányzat átcsoportosításáról

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési

törvény) 27. § (17) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a megyei önkormányzati intézményeket átvevõ állami fenntartók

részére – az átvállalt kötelezettségeik és folyamatban lévõ beruházási feladataik ellátásához szükséges elõirányzat biztosítása

érdekében – a 2011. évben belügyminiszteri döntéssel jóváhagyott céltámogatások és vis maior támogatások 2012. évi üteméhez

a következõ átcsoportosításokat rendeli el:

a) A költségvetési törvény 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások cím terhére, a költségvetési törvény 1. melléklet,

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 10. Gyógyító-megelõzõ ellátás szakintézetei cím,

2. Gyógyító-megelõzõ ellátás intézetei alcím javára 37,3 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;

b) a költségvetési törvény 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet, 9. Vis maior támogatás cím terhére, a költségvetési törvény 1. melléklet, X. Közigazgatási

és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó

szervek, átvett intézmények cím, 2. Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények alcím javára

4,3 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Államházt.. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt KIADÁSOK Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. el ir. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név név  El irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

002323 8  Címzett és céltámogatások –37,3
209434 9  Vis maior támogatás –4,3

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
8  F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények

331273 2  Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 4,3

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
10 Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 37,3

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg      

Államházt.. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Támogatások Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név évre 
szám név áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

8  F városi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
331273 2  Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 4,3

XX. Nemzeti Er forrás Minisztérium
10 Gyógyító-megel z  ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megel z  ellátás intézetei 37,3

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg      

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   id arányos
   Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 41,6 41,6
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítás 
jogcíme

A módosítás 
jogcíme

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma



A Kormány 1071/2012. (III. 22.) Korm. határozata

az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai 2012. évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól

1. A Kormány annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozók szakmai elõmenetele és szakmai

élethelyzete a jövõre nézve kiszámítható legyen, a Semmelweis Tervben foglaltakkal összhangban, az egészségügyi

ágazatban fennálló humánerõforrás-krízis kezelése érdekében felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy

a 2012. évben az Egészségbiztosítási Alapnál a gyógyító-megelõzõ ellátás területén rendelkezésre álló 30,55 milliárd Ft

az orvosok részére 15,0 milliárd Ft összegben, az egészségügyi szakdolgozók részére 15,0 milliárd Ft összegben, az

egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek részére 0,55 milliárd Ft összegben – béremelés formájában,

ideértve annak munkáltatói közterheit is – 2012. évre megállapításra kerüljön.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. július 1.

2. Az 1. pont szerinti béremelésben az állami, önkormányzati, valamint egyházi tulajdonban/fenntartásban mûködõ járó-

és fekvõbeteg-ellátásban dolgozó orvosok, meghatározott munkakörben dolgozó egyéb felsõfokú végzettséggel

rendelkezõ szakemberek, valamint az egészségügyi szakdolgozók részesülnek.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. július 1.

3. Az 1. pont szerinti béremelést egészségügyi ágazati bértábla kidolgozásával kell végrehajtani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. július 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1072/2012. (III. 22.) Korm. határozata

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetek címrendi

módosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország

2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium fejezet, 2. Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium cím, valamint a 9. MÁV Kórház és Rendelõintézet,

Szolnok cím besorolását a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 10. Gyógyító-megelõzõ ellátás szakintézetei

cím, 2. Gyógyító-megelõzõ ellátás intézetei alcímre változtatja;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2012. január 1-jei határnappal

a címrendi változás átvezetését, egyidejûleg az átrendezés idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat-

módosításokat, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat-maradványok átrendezését

hajtsa végre.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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