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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/9126 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 50. &-a az alábbiak szerint módosul :

„ 50 .§

A Nekt. 55/A.§ (3)- (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, a § az alábbi
úi(7) bekezdéssel egészül ki :

(3) A Közalapítvány döntéshozó szerve a Kuratórium . Ennek tagjai a következők :
a) a kisebbségek országos önkormányzatainak - azok közgyűlése által megválasztott

- egy-egy [ képviselője ] tagja, országos önkormányzat hiányában az adott
kisebbség helyi kisebbségi önkormányzatai, ezek hiányában az adott kisebbség
társadalmi szervezetei által kijelölt személy,

b) Az Országgyülés [ Emberi jogi,] hazai nemzeti és etnikai kisebbségi [és
vallásügyi] ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt [4] egy
kormánypárti és egy ellenzéki frakciót képviselő személy,

c) Az alapító által kijelölt [ 6]négy személy és a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke által kijelölt egy személy .

(4) A Kuratórium elnöke és egyben annak képviseletében eljáró személy a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatal mindenkori elnöke .

(5) A Közalapítvány ellenőrzésre jogosult szervének (felügyelő bizottság) tagjai a
következők :

a) az Országgyűlés [ Emberi jogi,] hazai nemzeti és etnikai kisebbségi [és
vallásügyi ] ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt [két személy,
akik közül legalább egy ellenzéki frakciót képvisel] egy kormánypárti és egy
ellenzéki frakciót képviselő személy,

b) az alapító által kijelölt ] [ 2 ] két személy .
(6) A felügyelő bizottság elnöke az alapító által kijelölt személy ."

Módosító javaslat!
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(7) „A(3)-(6)bekezdése szerinti választás, illetőleg kijelölés joga magában foglalja a
megbízás, kijelölés visszavonásának jogát."

Indokolás

A javasolt módosítás célja : olyan szabályozás megteremetése, amely összhangban a Ptk .
közalapítványokra vonatkozó rendelkezéseivel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályi
rendelkezésekkel, biztosítja azt a speciális igényt, amit a hatályos Nekt . a kuratórium
összetételét illetően meghatározott, egyidejűleg biztosítva - a 4 fős kuratóriumi
létszámcsökkentés révén - a működőképességet és az operativitást .

Németh Erika (MSZP)

Bán Imre (MSZP)
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