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Bizottsági ajánlá s

	Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a J/9364. számon előterjesztett, Az Állami Számvev őszék 2008. évi tevékenységérő l szóló
beszámolóhoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
április 21-i ülésén a beszámolót megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján
az alábbi általános vitát el őkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Állami Számvevőszék elnökének a beszámolóhoz
fűzött szóbeli kiegészítéseit .

Az ÁSZ elnöke főleg a jelentésnek a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó
területeire, illetve részeire hívta fel a figyelmet (emberi élethez, méltósághoz fűződő
kérdések, szociális kérdések, civil, non-profit szférához köt ődő pénzek, illetve támogatások
ellenőrzése, a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos ellenőrzések
tapasztalatai) .

Az ASZ elnöke a bizottságnak az elmúlt évi, nagykanizsai kihelyezett üléséhe z
kapcsolódóan, – ahol Dr. Pulay Gyula, az ASZ Kutató Intézete főigazgatójának a roma
pénzek felhasználásával kapcsolatos jelentése került megtárgyalásra – felhívta a bizottsá g
figyelmét a Kutató Intézet újabb, az etnikai hovatartozás számbavételi lehetősége és
szükségessége című vizsgálatra, illetve tanulmányra, melyet valamennyi bizottsági tagnak
megküldenek .

A bizottsági tagok számos kérdést intéztek az ÁSZ elnökéhez.



Több kérdés hangzott el a www.kozpenzpalyazat .hu honlappal kapcsolatban, amely
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatása kapcsán közvetlenü l
érinti a bizottságot is .

A korábbi évekhez hasonlóan kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy van-e az
ÁSZ-nak bármiféle lehetősége, hogy törvénysértés feltárása estén – mint például az egyház i
kiegészítő támogatás ki nem fizetése okán – a feltáráson túl a Kormányt, vagy az illetékes
minisztereket a törvényes állapot biztosítására kényszerítse .

Kérdésként hangzott el, hogy miért értékeli ellentmondásosnak az ÁSZ a nemzeti és
etnikai kisebbségekrő l szóló 1993 . évi LXXVII . törvény 2005. november 25-étől hatályos
módosításának végrehajtását, továbbá, hogy milyenek voltak a főbb szervezeti és
szabályozási végrehajtások az országos kisebbségi önkormányzatok hivatalos költségvetés i
szervvé alakulása során.

Rákérdeztek arra is az ellenzéki képviselők, hogy az ÁSZ véleménye szerint miért
nem készült el a „Meg nem valósult javaslataink” címet visel ő fejezetben említett, a
kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával összefügg ő pénzügyi-számviteli nyilvántartás i
követelmények, valamint az operatív gazdálkodási és belső ellenőrzési feladatok sajáto s
rendjét összefoglaló kézikönyv .

Kérdések merültek fel a korábbi vitákhoz hasonlóan a roma integrációval és a rom a
kisebbségek támogatására vonatkozó pénzek hasznosulásával kapcsolatban is .

Konkrétan arra kérdeztek rá a képviselők, hogy 2008 . áprilisa óta, amikor elkészül t
az ASZ Fejlesztési és Módszertani Intézetének a magyarországi cigányság helyzetének
javítására és felemelkedésre a rendszerváltás óta fordított támogatások mértékér ől és
hatékonyságáról szóló tanulmány, történt-e bármilyen kormányzati intézkedés a roma
integrációs célú támogatások transzparenciájának b ővítése, kiszélesítése érdekében .

A vitában sok szó esett arról, hogy sajnálatos módon az utóbbi évben sem javult a z
ÁSZ javaslatok kormányzati fogadtatása .

A bizottság a beszámolót általános vitára egyhangúlag alkalmasnak tartotta (1 8
igen) .

A bizottság előadója az általános vitában : Pettkó András (független )

Budapest, 2009 . április 21 .

Balg Zoltán
a bizottság elnöke
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