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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján a Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki
bizottság az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyűlés
	 /2009. () OGY határozata

A Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról

Az Országgyű lés a Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységérő l és működésérő l szóló
beszámolóját tudomásul veszi .

Indokolá s

A Magyar Köztársaság Országgyűlése négy éve fogadta el a Szülőföld Alap
létrehozásáról szóló 2005 . évi II . törvényt, a határon túli magyar szervezetek egyetértésével . A
Szülőföld Alap olyan, 1 Mrd Ft nagyságrendű elkülönített állami pénzalapként jött létre,
amely támogatást nyújt a szül őföldön való boldoguláshoz, anyagi és szellemi gyarapodáshoz ,
az anyanyelv és kultúra meg őrzéséhez, valamint a Magyarországgal való kapcsolato k
ápolásához. A pénzalap kezdetben a külügyminiszter, majd a Miniszterelnöki Hivatalt vezető
miniszter felügyeletével a Határon Túli Magyarok Hivatala kezelésében m űködött.

Az Országgyű lés által 2006 decemberében elfogadott, a Szülőföld Alapról szóló 2005 .
évi II . törvény módosításáról szóló 2006 . évi CXXXIV. törvény értelmében a Szül őföld Alap
a 2007-es esztendőben megváltozott formában és tartalommal, a szervezeti összevonásokna k
megfelelően kibővült anyagi háttérrel folytatta tevékenységét .

Az Alapból pályázat útján igényelhetnek támogatást magyarországi és határon túl i
magánszemélyek, szervezetek, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek é s
önkormányzatok. Emellett minden magyar állampolgárnak lehetősége nyílt arra, hogy
személyi jövedelemadója 1 %-át felajánlja az Alap javára .

2007-ben alapvetően változott meg az Alap irányítása és m űködtetése, és egy
háromszintű rendszer (elvi irányítás — döntés - végrehajtás) jött létre . A korábbi irányít ó
testületet, a Tanácsot a miniszterelnök által vezetett Regionális Egyeztető Fórum (a

továbbiakban : Egyeztető Fórum) váltotta fel, amely a határon túli magyarság választot t
vezetőinek részvételével vitatja meg az adott régiók aktuális fejlesztési elképzeléseit . Az
Egyeztető Fórum döntései alapján 2007 . március végén megalakult az Alap három szakmai
döntéshozó kollégiuma :

- Oktatási és Szakképzési Kollégium ;
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- Kulturális és Egyházi Kollégium ;
- Önkormányzati együttm űködési, Informatika, Média Kollégium .

Az Alapot a miniszter által alapított és a nemzetpolitikáért felel ős szakállamtitkár
irányítása alatt működő Szülőföld Alap Iroda kezeli . Az Iroda a vonatkozó jogszabályokban é s
az alapító okiratában meghatározottak szerint felel ős az Alap pénzügyi, működtetési ,
pályázatkezelő feladatainak ellátásáért. Az Iroda 2008-ban részben önállóan gazdálkodó, a z
elő irányzatok felett teljes jogkörrel rendelkez ő központi költségvetési szervként működött .

A Szülőföld Alap tevékenységét a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása mellett végzi ,
döntései nyomon követhetők az interneten is (www .szulofold.hu) .

Az Alapból megítélt támogatások célnak megfelel ő és szabályszer ű felhasználását, a
támogatott programok megvalósulását a Szül őföld Alap Iroda ellenőrzi, amelynek eszközei a
kedvezményezettek részéről benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolá s
dokumentumainak áttekintése, a helyszíni ellen őrzés, továbbá a monitoring vizsgálat
lefolytatása .

A kedvezményezettekkel megkötött támogatási szerz ődés alapján a támogatott a
szerződésben rögzített elszámolási határidőn belül köteles megküldeni a támogatás
felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az Iroda részére . Az
Iroda minden támogatás esetében elvégzi az elszámolás dokumentumainak vizsgálatát ,
szükség esetén hiánypótlásra vagy nem rendeltetésszerű felhasználás esetén a támogatási
összeg visszautalására szólítja fel a kedvezményezettet . Az elszámolás lezárása esetén az
Iroda teljesítésigazolást állít ki . A további támogatás nyújtásának feltétele a lejárt határidejű
támogatások teljes kör ű elszámolása. A 2008 . év folyamán 12 esetben, 5,96 millió Ft
összegben került sor a támogatás egészben vagy részben történő visszautalására .

Az Iroda szükség esetén helyszíni ellenőrzés keretében is megvizsgálja a támogatás i
cél tényleges megvalósulását, a pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok ,
nyilvántartások valódiságát, szabályszer űségét. A 2008 . évben 91 esetben került sor helyszíni
ellenőrzésre. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján a támogatottak a szükséges
intézkedéseket megtették, a felmerült hiányosságokat pótolták, így a támogatás összegéne k
visszautalása egy esetben sem vált szükségessé .

Összességében elmondható, hogy a 2006 . évi jogszabályváltozások folytán átalakul t
rendszerben működő , az egyes korábbi támogató szervezetek forrásainak átcsoportosítás a
folytán kibővült anyagi forrásokkal rendelkező Szülőföld Alap az Európai Unió térségbel i
kibővülését követő új helyzetben is képes volt hatékonyan hozzájárulni a külhoni magya r
közösségek versenyképességének növeléséhez, életmin őségének jobbításához és nemzeti
identitásának megőrzéséhez .

A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság 2009 . szeptember 15-ei ülésé n
megtárgyalta a Szülőföld Alap beszámolóját és azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a
Szülőföld Alap beszámolóját vegye tudomásul .

Budapest, 2009 . szeptember 15 .
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