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Az Országgyű lé s

Törvényalkotási bizottsága

Egységes javaslat

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat (a

továbbiakban: HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az el őterjesztő megküldte A 2017. év

Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló, H/8343 . számú határozati javaslat és az

összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét ( a

továbbiakban : egységes javaslattervezet) .

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően

tartalmazza a határozati javaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét,

ezért a HHSZ 46. § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom .

Budapest, 2016 . március

Dr. Gulyás Gergely
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Az Országgyű lés
/2016. ( ) OGY határozata

a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáró l

1. Az Országgyűlés Arany János – a nemzet költője, a magyar irodalom egyik
legkiemelkedőbb egyénisége – születésének 200 . évfordulója alkalmából a 2017-e s
esztendőt Arany János-emlékévvé nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határo n
túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények ,
megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Aran y
János munkásságával kapcsolatosak és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez .

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1-2 . pontban foglaltak
figyelembevételével állapítsa meg az Arany János-emlékévhez kapcsolódó egye s
feladatokat, és azok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket .

4. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .
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