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AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALKOTMÁNYÜGYI,

IGAZSÁGÜGYI És ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-a, 102. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/10380 . számú törvényjavaslathoz az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 9 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat [ 	 millió forint egyszeri] a
Kormány rendeletében meghatározott összegű — a 2008. évi önkormányzati közoktatás i
támogatást kompenzáló — közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítá s
terheli a Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetésérő l szóló 2008 . évi CII. törvény 1 . számú
melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11 . cím, 2. alcím, 3. jogcím-
csoport, 2 . Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének
előirányzata terhére, illetve javára, amelyet [2009 decemberében] két egyenlő részletben
2010. első félév végéig kell teljesíteni . A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletében
történő meghatározása során az 1999 . évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság
és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitélet i
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997.
június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I . 2. Cikke, valamint az egyházak hitélet i
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008 .
december 31-én hatályos 6 . §-a szerint kell eljárni.”

2. A törvényjavaslat 9 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :
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„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010 . január 15-éig kiadandó rendeletben határozza
meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hog y
a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvevőszék véleményezi ,
b) a rendelet tervezetét legkés őbb 2009. november 30-ig kell megküldeni az Állam i
Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki .”

INDOKOLÁ S

Az egyházak 2008 . évi kiegészítő finanszírozásával kapcsolatban — figyelemmel a Vatikán i
Szerződésben, valamint az egyházak állami finanszírozásával összefüggő jogszabályban
foglaltakra — az egyházakkal és a Kormánnyal egyetértésben arra tesz a bizottság javaslatot ,
hogy a kiegészítő támogatás pontos összegét a Kormány kés őbb határozza meg rendeletben .
A rendelet előkészítése során az egyházak és a Kormány közös szakértői javaslatára kel l
figyelemmel lenni, s ezt a számítást az ASZ ellenőrzi . A gazdasági világválságra figyelemme l
a kiegészítő támogatás kifizetésére két részletben kerül sor 2010 els ő félév végéig.

Budapest, 2009 .november 2 .

	

Dr . Csiha Judit
elnök
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