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Írásbeli kérdés

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 2006- évi pénzügyi támogatásának a 2006- évi
költségvetési törvénytervezetből való kihagyásával kapcsolatban, a Házszabály 91 . §-a
alapján, kérdést kívánok benyújtani r. Petrétei József miniszterhez . A kérdésre a választ
írásban kerem-

Tisztelt Miniszter úr!

A Magyar Köztársaság Kormánya, az 1121/ 1995 (XII. 7_) Karm, határozatával - a cigány
kisebbséghez tartozó állampolgárok sorsáért érzett felelősségből adódóan állami közfeladat
ellátása céljából hozta létre a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt, mely működését
1996 . februárjában kezdte meg .
Az alapító a Közalapítvány Alapító Okiratában úgy rendelkezett, hogy induló vagyona, a
Magyar Köztársaság 1996- évi költségvetéséről szóló 1995 . évi CXX. törvény VII.
Miniszterelnöki fejezetében előirányzott 150 millió Ft, amely összeg a 139/1993- (X. 12_)
Korm, rendelet 19 §. (7) bekezdésének, valamint a 2091/1995 (iV.4.) Korm. határozat 5 .
pontjában foglaltáknak megfelelően a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára által
kiadott szabályzat szerint kerül folyósításra .
Továbbá az Alapító Okirat rendelkezett és rendelkezik arról, hogy a Közalapítvány anyagi
forrásai között első helyen a mindenkori éve,, költségvetési sörvényben megállapított
pénzügyi támogatás áll .
A Magyarországí Cigányokért Közalapítvány Alapító Okirataa az eltelt időben, több
alkalommal módosításra került, de Közalapítvány vagyona és fórfásai című fejezetének fent
leírt rendelkezései változatlanok maradtak.
Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően, 1996- és 2004 . év között, a Közalapítvány
éves pénzügyi támogatási összege önátló költségvetési soron, nevesítve került elfogadására a
mindenkori éves költségvetési törvényekben .
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Az Országgyűlés a 2005 . évi költségvetési törvény elfogadása során úgy döntött, hogy a
Közalapítvány pénzügyi támogatását Rem ónálló soron, hanem a 2005 . évi költségvetésről
szóló CXXXV. tőrvény XXIV. IC$SZEM fejezet 9/1712 „Az egyenlő bánástriód és az
esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása" (ÁHT 260001) fejezeti
kezelést elöirányzata, egyéb működési célú támogatások jogcím csoportba sorolta,
függetlenül attól, hogy a Kormány, mint alaptó a Közalapítvány Alapitá Okiratának ezen
rendPüc,-zéseit módosította volna.
Sajnos a Közalapítvány jövő éví pénzügyi támogatása a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetési törvénytervezetében sem nevesítve, sem pedig más jogcímcsoportba sorolva
sem szerepel .

Kérdésem Miniszter úrhoz, hogy az Országgyűlés törvéxayesext jár-e el akkor, amikor a
Magyarországi Cigányokért Közalapítványnak, mint a Kormány által létrehozott
Közalapítványnak a pénzügyi támogatását nem nevesíti a mindenkori éves költségvetési
törvényben? Továbbá, hogy ~ügyi támogatás hiányában megszűntnek kell-e tekinteni
2006. évtől a Magyarországi Cigányokéit Kcözalapítványt?

Várom megtisztelő válasvA.t .

Budapest, 2OO . november 2.

Tisztelettel
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József
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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