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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a J/5884. számon elő terjesztett, A Szülőfőld Alap 2007. évi tevékenységér ő l és
működésérő l szóló beszámolóhoz

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
szeptember 23-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az El őterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli indokolását .

A nemmel szavazók visszautaltak a korábbi évek vitáira, ismét szóba került,
hogy miért kerültek megszüntetésre a különböz ő alapítványok, mint Illyés- és Apácza i
Csere János Közalapítványok.
E vélemény képvisel ői szerint a források összességében nem növekedtek, és a
támogatások sem nagyságrendben az ígéretek ellenére, hiszen a Szül őföld Alap 2007 .
évben kapott forrásai nagyságrendileg megegyeztek azzal az összeggel, amit az Illyés- é s
az Apáczai Közalapítványok 2003-ban együttesen felhasználtak (beleérte a
Munkaerőpiaci Alap akkori hozzájárulását is) .

Kérdésként hangzott el, hogy kívánnak-e módosítani a jövőben a támogatás i
programon belül az irányokon, és a bels ő arányokon.

A nemmel szavazók megkérdezték azt is, hogy milyen okok miatt került be a
támogatott országok közé Magyarország, méghozzá olyan összegre, amely ugyanakkora,
mint amit Horvátország, Szlovákia, és Ausztria együttvéve kapott .



Arra vonatkozóan is kérdés hangzott el, hogy hogy lehet az, hogy miközben a
döntéshozatalban erős, általános trendnek tekinthető a tárgyalási igények „mérséklése” ,
hogy lehet, hogy Szerbia esetében ez a tendencia nem érvényesült, sőt magasabb volt a
megítélt támogatás összege, mint az igényelt .

E vélemény képviselői a feltett kérdésre adott válaszokat sem tartottá k
kielégítőnek és nem tartják általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot .

Több utalás történt a zárszámadási törvény vitájában már elmondottakra is .
E vélemény képvisel ő i kezdeményezték, hogy időkímélés céljából a rendelkezésükre
álló szakértő i háttéranyag legyen hozzácsatolva a jegyzőkönyvhöz.
A bizottsági tagok egy különvélemény mellett hozzájárultak ehhez .

Az igennel szavazók szerint a beszámoló megfelel az előírt kötelezettségeknek,
és támogatják a beszámolónak a plenáris ülésen való elfogadását .

A bizottság a beszámolót általános vitára nem tartotta alkalmasnak (9 i, 9 n, 0 t) .

A bizottság előadója az általános vitában: Szászfalvi László alelnök (KDNP)
A kisebbségi vélemény el őadója: Tóth Gyula (MSZP)

Budapest, 2008 . szeptember 23 .
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