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Szávay István képviselő úr részére
Magyar Országgy ű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett és a Házszabály 91 . § (2) bekezdésében foglaltam alaptári írásbeli
választ igénylő „Mzért akarja ellehetetlentterci a Kormány a Nemzeti Civi l
Alapprogramot?” című , K/1617. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003 . évi L. törvénnyel, valamint az e tőrvény
végrehajtásáról rendelkező 160/2003 (X.7.) kormányrendelet alapján létrejött civi l
szervezeti pályázati támogatási rendszerrel, illetve a konkrét, egyedi, rnüködés . és
szakmai támogatásokat jelentő testüteti dőntéshvzatallal, a kezeld szeravek)
rnük.ödésével kapcsolatban lényegében az első döntésektől kezdve folyamatos civil
kritikai észrevételek fogalmazódtak meg .

A legutóbbi — jelen kormányzati ciklusban államtitkári szintre emelt — eiviljag i
szabályozás áttekintését célzó, 20I0 . augusztus végén lezárult felmérés is azt matatta,
hogy a civil szektor leginkább NCA rnG ctidésével, m űködtetésével kapzsolatosan vár
el a felelős kormányzattól érdemi változtatásokat.

A ktSltségvetési farrásaknak az áilanaházC'artásí alrendszerezz kívüli civil szervezetek
részére támogatás formájában történő átadással, majd a támogatások fe,lhaszrlalásínák
pénzügyi elszámolásával és a pályázatokon nyertes szakmai programok, illetve a
szervezetek működésében áttételesen jelentkező társadalmi értékek haaznosulásával
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kapcsolatban az Állami Számvevőszéki, Kormányzati Ellenőrzés) Hivatali vizsgálato k
mellet, több nonprofit kutató intézet összehasonlító elemz ői vizsgálata tett
intézkedésekre javaslatokat, valamint érdemi lépeseket igénylő megállapításokat a
2004-2009 . közötti pályázati éveket illetóezx .
Sajnálatos módon ezen észrevételek figyelembevételének elmaradásána k
megállapitasán túl említést kell tenni továbbá' azokról az esetekről is, amelyekben az
arra illetékes ügyészségi, vám- és pénzűgyörségi, rendőrségi, adó- és pénzügyi
ellenőrzési szervek eljárásai nyomán a civil szervezetek nevében NC4 támogatáso k
jogosulatlan felhasználása került megállapításra a széles körben saytáztyllvánosságo t
kapott bírósági tárgyalásokkal és buntetáftéTetekkel kapcsolatban is .

Mindemellett bizonáyra Képviselő úr számára is ismertek azon nyilván s adatok – az
NCA. Közép-magyarországi Regionális Kollégiumi testületének korábbi civi l
elektoraként –, amelyeket a civil többségű testületek döntési ja' adata alapján a
támogató jogelőd minisztériumok nevében eljáró kezelő szerv, mint támogatás i
szerződésektő l elállást és visszafizetésre kötelezést hozott meg. A 2010. november 9-ei
állapotnak megfelelöen ez 648 szerződés esetében összesen 425 555 267 Ft értékben
visszavont támogatást jelent .

Ez különösen annak tekintetében elgondolkodtató számadat, hogy az NCA testületi
tagjainak érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek által elnyert támogatások – a
nyilvános nyilatkozatok és a testületek adatszolgáltatásai alapján 2007-től esöideenó
tendencia mellett – az alábbi értéket mutatják :

Érdekeltségi
nyilatkozat alapján
érintetti

	

körbe Érintett szervezetek által
Pályázó

	

civil tartozó szervezetek elnyert támogatás összege

szervezetek száma száma	 MiZtban
10609

	

272

	

j S90 44 64 1

A NCA 2011 . évi költségvetési előirányzatának időarányos finanszírozása – a jelenle g
törvtnyjavaslatban szereplő adatok szerint – 3 .640 MFt, amely a 2011 . évi források
tekintetben a pályázati rendszer keresztféléves finanszírozása alapján 2011 . év július
1-től felhasználható-4 válik, tehát a II . félévben rendelkezésre álló forrásként
magasabb, mint a 2010 ..év; előirányzat 7 .000 MFt forrás azonos időszakra vonatkozó
támogatási összegének a fele.
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Képviselő urat biztosíthatom arról, hogy a felelős polgári kormányzat célja nem
csupán az NCA esetében az, hogy a költségvetést adókból, járulékokból é s
államháztartási bevételekb ől támogatásban részesített valamennyi kedvezményezettj e
számára a támogatási feltétele egyszeriibben, lehetőség szerint a legkevesebb papír
alapon zajló adminisztráció és adatszolgálhatás után teljesíthető legyen a 2011-es
évben .

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázati támogatási rendszerét, az abban megjelen ő
források mértékén kívül a hatályos jogszabályok szerint - így többek között az NCA
Tanácsának 2010. november 10-én már meghozott, 2011 . évi forrásmegosztással é s
támogatási elvek kialakításával kapcsolatos - testületi döntés(ek> határozzák meg.
Ezeket a hatályos jogszabályok alapján meglévő hatáskbrtiket a Kormányzatnak nem
célja elvonni .

Budapest, 2010. november
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