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a sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére
szolgáIó
költségvetési előirá ny zat igényb evételének ren dj éről

A

fogvatartottakat foglalkoztató' biintetés-végrehajtási gazdasági
tarsaságok működésében
elszámolt sajátos to.bbletköltségek részbenl eilentétjezésérJ
Köztársaság
koltségvetéséro1szóIő, hatályós törvényben jóváhagyott
költségvetési előirányzat
felhasznáiási rendjét a2/1996,1irr.r:.; IM_PM
egy.rittes rendelet (továbbiakban: R) llatározza
meo

. M;;'r'

A társaságok

a Magy_ar KÓztársaság 2010. évi költségvetéséről
szőtő 2OO9' évi CXXX. tv. 1.
sz' mellékletében (XIV' fejezet, 20 cím,_1 alcím, 1logcímcsoport'
1 előfuányzat-csoport, 5
kíemelt elóirányzat) meghatátozoÍt 2010. évben -f.lhurrnathuto
összeget működési
ráfordításaik ellentételezésérevehetik igénybe.
i

A. !: előirányzat
\ 2 $ a)
felhaszná]ásáról a R2lA (1)
$

pontja szerinti hányadának neg}.Ven százalék

bekezdése a kovetkezák szerint rendelkezik:

"'igénybevételérea gazdálkodó szervezetek

a megelőző naptári negyedévben
foglalkoztatott fogvatartottak átlagos dolgozói létszánónik arányábán jogosultak.,,
',

.

1' A R 2/A $

(1) bekezdésébenfoglaltak rendelkezésnek megfelelő támogatási
összegek meghatáro zása érdekébena társaságok minden
naptari iregyedévet követő

a Büntetés-vélrehajtás ors)ágos íarancsnoksága
Gazdasági Társaságok Főosztálya (továbbiakban: Főosztály)
részéreaz e1óző

hónap 15-ig megküldik
ne
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gye dévb en fo gl alko ztatoÍt fo gvatarto ttak
átl

a

go

s

do 1 goz ó
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Éiá zámát.

támogatási összegek rendelkezésre bocsátásához szükséges
teendőket

Főosztály látja el

a

B' Az

elóirányzat R'
tl ponda szerinti hányadának _ hatvan százalék_ felhasználásáról
9
aR2lA $ (2) bekezdése
a kovetkezők szerint rendelkezik:

,,

'"

igénybevételérea vagyonkezelői jogok gyakortójóhoz
benyújtott pályázat elbírólása

ere dményétől fu ggő en ke rülhe t

s

or'',
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A R 2/A $ (3)

bekezdésébenfoglaltak rendelkezésnek megfelelőe n a páIyázatok
tartalmi követelményeinek, továbbá elbírálásának rendjét
az alábbiakban

P:.ryr'^unak,
naiarozom meg:

1'

Költségvetési--támogatásra pályázni a büntetés-végrehajtás
szervezetéről szóló
i995' évi CVII. w. 34.$ (1) bekezdés c) pontjábá méghatározotljogcímeken
lehet.

2.

J.

Apályázatnak tartalmaznia kell:
a társaság azonosítására szolgáló adatokat, cégszerű
aláírást,
i3'2'
1 az
igényelt támogatással megvalósítandó céi részletes leirását (mely
nem
térhet el az 1995. évi CVII. tv 34.$ (1) bekezdés c)'pontjában
meghatarozott jogcímektől), szükségességenók indoklását,
i<iemelten
bemutafva a társaság jovedelmi, pénzrigyi helyzetének várhatő
alakulását,
3.3. az igényelt osszeget'

A

pá\yázat alapján felhasználható költségvetési előirányzat összegének

felosztásáró1 két alkalommal rendelkezem:
- 2010. július hónapban az e\őkányzat7O%o-áről,
- 2010. október hónapban az előirányzat 30%o-ár:ől.
4.

A pályázati

-

igényeket , az előző pontnak megfelelően

2010. június hó 30' napjáig, majd
2010. szeptember hó 30. napjáig
a Főosztályra kell elektronikus úton, va-ey írásban, zártborítékban'
egy példányban
benyújtani.
A Főosztály a legkésőbb a határid ő napján beérkezett' iktatott pályázatokat íogadja
be. és dolgozza fel.
5.

A pályázatok elbírálásának fő szempontja az állami feiadat ellátásának biztosítása
érdekében,valamennyi büntetés-végrehajtási gazd'aságt társaság

működőképességének megtartása, eiedmJnyességének
lavítása,

munkahelyteremté s és -fenntartás kö

A
7.

p ál1' ázat alapj án

lts

é ge

inek nagyóbb aúnyu me gtérítése'

a

odaítéltkö ltsé gveté s i támo gatásról határozatb an rendelkezem.

Kivételes helyzetben a társaság a várható pillyázatitámogatás terhére történő
előleg
folyósítása iránti, részietes indoklással alátámasztott -kérelmet nyújthat
be. A
kérelembenfog1altakértékeiésealapjándöntökaze1ő1egfo1yósrtasárár-^-

L Az

intézkedésekbenodaítélt támogatási összegek rendelkezésre bocsátásához

szükséges teendőket a Főosaály iátja el.
9.

10.

A támogatás felhasználása során beálló bármilyen, a páIyázatban megfogalmazottól
történő eltérésta társaság köteles bejelenteni a Főosziálynak.

A

társaság a pályázat alapján kapott költségvetési támogatás felhasználásáról _
a
teljesítést igazo\ő elszámolások, dokumentumok álapján _ a rendszeres
adatszolgáltatás keretében köteles elszámolni'

-311. Amennyiben a gazdasági év során elsziímolt sajátos többletköltségek összege nem
éri el az ennek ellentételezésérekiutaIt támogatás összegét, a tcibblettámogutárt
u
tarsaság köteles visszautalni. A visszaftzetett összeg felhasználásátől, az itoljára
b
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enyúj tott p áIy ázatok
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A sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésérejuttatott költségvetési előirányzat

felhasználását a FőosztáIy a társaságok által negyedévente megküldött elszámolások és

a

teljesítéstigazolő dokumentumok alapján, valamint
célellenőrzések során ellenőrzi'

az

Jelen határozatta| egyidejűleg
veszti.
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