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Tisztelt Elnök Asszony!

A Szülófőld Alapról szóló, T112725. számú tárvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ében, 102. f-a
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen - az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elé.

1 .

	

A törvényjavaslat 3. §-ának aa) alpon jóhoz:

„aa) nevelés-oktatás, képzés, továbbképzés (ideértve a kedvezménytörvény 14. §-ében foglalt
támogatásokat is), továbbá tankönyv- és [taneszköz támogatás] taneszköz-támogatás, felsőoktatási
öutöndíj ;"

2.

	

A törvényjavaslat 3. ónak b) pontjához :

„b) köz- és felsőoktatási, tudományos kutatást-fejlesztést végtó intézmény; kulturális,
tömegtájékoztatási (nyomtatott és elektronikus sajtó), egyházi, szociális és egészségügyi szervezet
([ide értve] ideértve a kedvezménytőrvény 18 . §-ában említett szervezetet is, de kivéve a d) pont
szerinti vállalkozást), valamint őnkonnányzat :
alaptevékenységének (alapításának) megfelel~ közfeladat ellátása ."

3. A törvényjavaslat 3. y-ának ca) alpontjához:

„ca) az Európai Unió által is támogatott [hatirmenti] határ menti program;"

4. A törvénryjavaslat 3. §-ának eb) alpontjához:

"eb) magyarországi településsel közös infrastruktúra kialakítása, így különösen kisebb utak
építése, kommunális célú tárriogatások, természetes adottságok fokozott kihasználása, [testvér-
telepűlési] testvértelepülése kapcsolatok kialakítása, erősítése, az ürüd ktrlsg határszakas7.t n a
kishatárforgalom feltételeinek megteremtése ;'

Bizottsági módosító iavaslatl



S. A törvényjavaslat4. §-ának (1) bekezdéséhez:

„4 . § (1) Az Alappal - e törvényben foglaltak [figyelembe vételével] fjzvelembevételével - a
külügyminiszter (a továbbiakban : miniszter) rendelkezik ."

6. A törvényjava vlató. §-ának (1) bekezdéséhez:

„6. § (1) A Kollégiumok a 3 . §-ban, illetve a [Kormány] kormány rendeletében meghatározott
támogatási célok alapján külön-külön megszervezett támogatási de ntéshozó testületek. A Kollégium
di ütései a miniszter jóváhagyásával válnak érvényessé ."
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A törvényjavaslató. §-ának (Z) bekezdéséhez :

„(2) Az öt, hét[,] vagy kilenc tagíj Kollégiumot a Tanács véleményének kikérésével a miniszter
hozza létre és szünteti meg. A Kollégiumok elnökeit a Kollégiumok tagjai közűt a Kollégium
javaslata alapján és a Tanács egyetértésével a miniszter jelöli ki ."

8.

	

A törvényjavaslat8 §-ához,

„8. § A Tanács és a Kollégiumok tagjait és elnökeit tevékenységükért díjazás nem illeti meg,
viszont jogosultak az Alap tevékenységével közvetlenül összefüggő, igazolt [utazási-] utazási és
szállásköltségeik megtérítésére,"

9.

	

A törvényjavasiat10. §-finak (3) bekezdéséhez:

„(5) A miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, április 30-ig tájékoztatja a
[Kormányt] koimán~t az Alap előző évi tevékenységéről és működéséről, valamint e tőrvény
alkalmazásának tapasztalatairól. A beszámolót honlapon nyilvánosságra kell hozni ."

10. A tórvéPoávavlatIL §-ának (Z) bekezdéséhez :

„(2) Az Alap működésének nyilvánosságát ínternetes honlap is biztosftja . A honlapon közzé kell
tenni a Tanács és a Kollégiumok döntéseit, azok meghozatalától (elfogadásától) számított 15 napon
belül. A honlapon hozzáférhetővé kell tenni továbbá az Alap működésével kapcsolatos legfontosabb
jogszabályokat, az Alap és [kezelő azervének] kezelászervénck működésére vonatkozó valamennyi
rendelkezést, valamint a Tanács és a Kollégiumok tagjainak nevét . A döntések nyilvánosságraa
hozataláról a Tanács, illetve a Kollégium elnöke gondoskodik ."

Indokolás

A módosító javaslat minden elemében nyelvhelyességi követelményeknek megfeleld javításokat
tartalmaz.

Budapest, 2004, december 13 .

Dr. Vastagh Pál
a bi7Á->~g elnöke
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