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Országgyülés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin Asszonynak
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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a J/3205 . számon előterjesztett, A Szülő%ld Alap 2005-2006 . évi tevékenységéről szóló
jelentéshez

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyülés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2007 . szeptember
18-ai ülésén a jelentést megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (1) bekezdése alapján az alábbi
általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjenek a jelentéshez fűzött szóbeli
kiegészítését. Az Előterjesztő képviselője a 2006 . évi törvénymódosításra, és a Szülőföld Alap
keretében létrejött három kollégium tevékenységére és gazdálkodására tért ki részletesebben .

A kormánypárti képviselők a jelentést általános vitára alkalmasnak tartják és
javasolják az Országgyűlésnek elfogadásra . Az ellenzéki képviselők által elmondottakra,
illetve a feltett kérdésekre reagálva külön kiemelték a Magyar Köztársaság 2006 . évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/3578 . számú törvényjavaslat Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium fejezet (XI., fejezet, fejezeti indokolás) Szülőföld Alap
gazdálkodásával kapcsolatos költségvetési tételeit, melyek azt bizonyítják, hogy létezik a
támogatás .

Az ellenzék véleménye szerint a Szülőföld Alap nem működik önálló független
stratégiai pénzügyi alapként. Megítélésük szerint sajnálatos, hogy megszüntetésre került az
Illyés Közalapítvány, melyet valamennyi parlamenti párt támogatott . A kisebbségi vélemény
képviselői szerint a Szülőföld Alap kérdésében is konszenzusra kellene jutni, különös
tekintettel a KMKF által meghirdetett új nemzeti stratégiára .
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Kérdés hangzott el továbbá a csángó magyarok támogatására vonatkozóan, illetve arra,
hogy kerültek-e kiírásra pályázatok a határon túli roma szervezetek számára .

A bizottság többsége tudomásul vette a kérdésekre adott válaszokat és az első helyen
kijelölt Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság országgyűlési határozati
javaslatának ismeretében a jelentést általános vitára alkalmasnak tartotta . (1Oi, 9n, Ot)

A bizottság előadója az általános vitában később kerül megnevezésre .
A bizottság kisebbségi előadója az általános vitában : Szászfalvi László alelnök

(KDNP).

Budapest, 2007, szeptember 18 .

Balog oltár
a bizottság elnöke
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