
A földm´́uvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

12/2001. (II. 15.) FVM
rendelete

a SAPARD Hivatal létesítésér´́ol

Az agrárgazdaságról szóló 1997. évi CXIV. törvény
10. §-a (2) bekezdésének d)  pontjában, valamint az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben — figyelemmel az Európai
Unió SAPARD el´́ocsatlakozási program intézményi hát-
terének a megteremtésér´́ol, valamint a 2349/1999.
(XII. 21.) Korm. határozat és a 2134/1999. (V. 11.) Korm.
határozat módosításáról szóló 2188/2000. (VIII. 31.)
Korm. határozatra a következ´́oket rendelem el:

I. Fejezet

A SAPARD Hivatal jogállása

1. §

(1) A SAPARD el´́ocsatlakozási program teljesítésének
szervezésével és szabályozásával, valamint a SAPARD
támogatási rendszer m´́uködtetésével és végrehajtásával
összefügg´́o végrehajtó és kifizet ´́o feladatok ellátására
a Földm´́uvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: FVM) szervezeti keretein belül közvet-
len miniszteri irányítású és felügyelet´́u, a minisztérium más
részlegeit´́ol független, részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervet, SAPARD Hivatalt (a továbbiakban:
Hivatal) létesítek.

(2) A Hivatal a SAPARD program lebonyolítására szol-
gáló fejezeti kezelés´́u el´́oirányzat feletti részjogkörrel, kö-
telezettségvállalási és felhasználási jogosultsággal rendel-
kezik.

(3) A Hivatal a saját bels´́o gazdálkodása szerint az állam-
háztartás m´́uködési rendjér´́ol szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 16. §-ának (2) be-
kezdése alapján kincstári költségvetéssel nem rendelkez´́o
költségvetési szervnek min´́osül, amelynek bels´́o pénzügyi-
gazdasági, munkaügyi és egyéb feladatait az FVM látja el
saját költségvetése keretében, így különösen:

a)  biztosítja saját gazdálkodása keretében a Hivatal
létesítésének személyi, tárgyi és dologi feltételeit, továbbá
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m´́uködési költségeit mindenkor az erre a célra jóváhagyott
fejezeti költségvetési el´́oirányzatoknak megfelel´́oen;

b)  ellátja a saját szervezetén belül az ezzel kapcsolatos
költségvetési tervezési, beszámolási feladatokat a Hivatal
által szolgáltatott tervezési adatok és javaslatok figyelem-
bevételével.

(4) A Hivatal kincstári ügyfél, a SAPARD Lebonyolítási
Számla tulajdonosa.

(5) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytathat,
kiegészít´́o feladatokat pedig kizárólag a miniszter meg-
bízása, illetve hozzájárulása alapján láthat el.

(6) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

(1) A földm´́uvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter köz-
vetlen felügyeleti és irányítási jogkörében

a)  jóváhagyja a Hivatal Európai Bizottság által el´́oírt
akkreditációs feltételeknek megfelel´́oen kialakított szer-
vezeti és m´́uködési szabályzatát,

b)  jóváhagyja a Hivatal m´́uködésére vonatkozó éves
intézményi-költségvetési tervet,

c) jóváhagyja a Hivatal köztisztvisel´́oi állományának
létszámát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felügyeleti jogo-
kat — az Ámr. 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján —
a miniszter nevében a politikai államtitkár gyakorolja.

3. §

(1) A Hivatalt az elnök vezeti, köztisztvisel´́oi besorolása
minisztériumi f´́oosztályvezet´́o. Helyetteseinek köztiszt-
visel´́oi besorolása minisztériumi f´́oosztályvezet´́o-helyet-
tes. A Hivatal elnöke, helyettesei, illetve a munkatársak
köztisztvisel´́ok, a bérezés, az illetmény, a jutalom, a szociá-
lis juttatások és kedvezmények vonatkozásában azonos
jogokat és kötelezettségeket élveznek, mint az FVM köz-
tisztvisel´́oi.

(2) A Hivatal elnökét a miniszter nevezi ki és menti fel.
Helyetteseit az elnök javaslatára a politikai államtitkár
nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnöke — a 2. § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével — teljes és kizárólagos döntési jogkörrel és
felel´́osséggel rendelkezik SAPARD program pályáztatási
rendszerének m´́uködtetésére és az abból ered´́o feladatok
végrehajtására, illetve minden, az Európai Bizottsággal
kötött Többéves Pénzügyi Megállapodás alapján a Hivatal-
ra háruló feladatra vonatkozó kérdésben.

A Hivatal tevékenységi köre, feladatai és hatásköre

4. §

A Hivatal a társadalom közös szükségletei kielégítését
szolgáló állami feladatait alaptevékenységként, külön jog-
szabályok el´́oírásai, valamint a Hivatal m´́uködésére vonat-
kozóan az Európai Bizottsággal kötött kétoldalú Többéves
Pénzügyi Megállapodásban foglalt normák szerint — az
Ámr. 8. § (2) bekezdésének e) és l) pontja alá sorolt —
közigazgatási, ellen´́orzési, információszolgáltatási tevé-
kenységgel és más közösségi szolgáltatásokkal látja el.

5. §

A Hivatal alaptevékenysége körében a következ´́o állami
feladatokat látja el:

a)  A végrehajtás körébe tartozó feladatok:
aa)  a pályázati felhívások elkészítése és közzététele;
ab)  a támogatásra benyújtott pályázatok értékelése és

kiválasztása a rangsorolási feltételek alkalmazásával;
ac)  a pályázatok ellen´́orzése a jogosultság feltételei

szempontjából, a jogosultság ellen´́orzése a Programnak,
illetve az Európai Bizottsággal kötött Többéves Pénzügyi
Megállapodásnak való megfelelés szempontjából, beleértve
adott esetben a közbeszerzési rendelkezések betartását is;

ad)  szerz´́odéskötés a Hivatal és a kedvezményezett kö-
zött;

ae)  helyszíni ellen´́orzések végzése a projekt jóváhagyá-
sát megel´́oz´́oen, majd azt követ´́oen;

af)  a folyamatban lev´́o projektek megvalósítását segít ´́o
intézkedések megtétele, a kedvezményezett részér´́ol a tá-
mogatás ellenében vállalt kötelezettségek megvalósításá-
nak folyamatos figyelése (monitoring tevékenység);

ag) beszámoló készítése — meghatározott mutatók
alapján — a támogatásból megvalósuló intézkedések, va-
lamint az egész program teljesítésének el´́orehaladásáról;

ah)  a kedvezményezett tájékoztatása a projekt költsé-
geihez való közösségi hozzájárulásáról.

b)  A kifizetés körébe tartozó feladatok:
ba)  a támogatás kifizetése iránti igények ellen´́orzése;
bb)  a benyújtott dokumentumok vizsgálata és helyszíni

ellen´́orzések végzése a támogatási igény és a fizetési köte-
lezettség jogosultságának megállapítására;

bc) kifizetések engedélyezése;
bd)  kifizetések teljesítése;
be) a vállalt pénzügyi kötelezettségek és a teljesített

kifizetések nyilvántartása, könyvelése;
bf)  a végs´́o kedvezményezettek ellen´́orzése a támogatás

kifizetése után — ahol azt a Hivatal és a kedvezményezett
közötti szerz´́odés vagy a SAPARD program el´́oírja —
annak megállapítására, hogy a támogatási jogosultság szer-
z´́odésben meghatározott feltételeit a kedvezményezettek
változatlanul betartják.
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6. §

(1) A pályázatok jóváhagyásának, a helyszíni ellen´́or-
zéseknek és a kifizetési eljárásoknak egymástól — valamint
az egyes eljárásokon belül is — megfelel´́oen elhatárolt
munkamegosztáson kell alapulnia.

(2) A végrehajtási és kifizetési feladatkör egymástól
elkülönül. Az 5. §-ban meghatározott feladatok egy része
vagy egésze — az 5. § bd) , valamint be)  pontjaiban foglalt
feladatok kivételével más szervezetekre, testületekre is de-
legálható.

(3) Az 5. §-ban meghatározott feladatok delegálása az
Európai Bizottsággal kötött Többéves Pénzügyi Megálla-
podásban meghatározott feltételek betartásával, írásbeli
szerz´́odés alapján történhet. A delegált feladatok végrehaj-
tásáért a Hivatal felel´́os. A Hivatal akkreditációját köve-
t´́oen a feladatok végrehajtására vonatkozó eljárások kizá-
rólag az Illetékes Hatóság el´́ozetes engedélye alapján vál-
toztathatók meg.

(4) A delegált feladatot végrehajtó szervezeteknek a
vállalt kötelezettségeik teljesítését igazolniuk kell. A Hi-
vatal ellen´́orzi az intézkedések ügyrendnek megfelel´́o vég-
rehajtását.

II. Fejezet

A Hivatal bels´́o szervezeti tagozódása

7. §

A Hivatal elnökét az 5. §-ban szabályozott tevékenységek
ellátásában a Hivatal munkaszervezete segíti, amely három
osztályra tagozódik: Bels´́oellen´́orzési Osztály, Végrehajtó
Osztály és Kifizet´́o Osztály. A Hivatal bels´́o szervezeti
felépítését a Hivatal szervezeti és m´́uködési szabályzata
tartalmazza.

III. Fejezet

A Hivatal jelentéstételi és együttm´́uködési
kötelezettsége

8. §

A Hivatal információkat szolgáltat, feladatkörének be-
töltéséhez, az Irányító Hatóság részére.

9. §

(1) A Hivatal — a SAPARD programhoz kapcsolódó,
illetve a magyar vonatkozó jogszabályok alapján elvégzen-
d´́o feladatainak ellátásához — a Magyar Államkincstár, a

Nemzeti Alap mint Illetékes Hatóság, a Nemzeti Program-
engedélyez´́o, az Állami Számvev´́oszék mint Igazoló Szerv,
az APEH, az Európai Bizottság, valamint az ellen´́orzési
jogkörrel felruházott szervek, testületek és személyek ré-
szére biztosítja a szükséges információkat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervezetek részére a
Hivatalnak a helyszíni ellen´́orzést lehet´́ové kell tennie.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2001. február 8.

Dr. Torgyán József s. k.,
földm´́uvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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