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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2011 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szól ó
T/1665. számú törvényjavaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t
(kapcsolódva a T/1665/64. sz. módosító javaslathoz )

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 5 . §-ának az alábbi új (67) bekezdéssel történ ő kiegészítését
javasolom:

„(67) Az Áht . 124 .	 (2) bekezdést)pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg/

„t)a központi költségvetésből nyújtott határon túli támogatások, továbbá az országo s
kisebbségi önkormányzatok és intézményeik működési támogatása e törvénytől eltérő
szabályozásának rendjét,'

2. A törvényjavaslat 10. §-ának az alábbi új (1) bekezdéssel történő kiegészítését és
módosítását javasolom :

„10.§ (1) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Nek. tv.) 37 .	 (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép ,
ezzel egyidejűleg a jelenlegi u) pont megjelölése v) pontra változik :”

„u) kisebbségi médiumoknak az e törvény 63 . § (3) bekezdése szerinti országos
kisebbségi önkormányzati állami támogatásból történő támogatásáról, ”

([1]2) A [nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 . évi LXXVII. törvény ( a
továbbiakban : ]Nek. tv.[)] 63. § [(2)–](3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések]
lép[nek] :

„[(2) A költségvetési törvényben az országos kisebbségi önkormányzatok
támogatására megállapított el őirányzatok évközi módosítása – az államháztartásról
szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Országgyűlés kizárólagos hatásköréb e
tartozik.]



(3) A költségvetési törvény a kisebbségpolitikáért felel ős állami szerv vezetője által
irányított fejezetben állapítja meg az országos önkormányzat és az országos kisebbség i
önkormányzat fenntartásában lév ő [egyes ]intézmények központi költségvetési támogatását . "

([2]3) A Nek . tv . 55. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/(1) Az állam a kisebbségi közügyek ellátásához a költségvetési törvényben/

„d) támogatást nyújt a hazai kisebbségek önazonosságának megőrzéséhez, hagyományai
gondozásához, átörökítéséhez, az anyanyelv ápolásához, fejlesztéséhez, szellemi és tárgy i
emlékeik fennmaradásához .”

([3]4) Hatályát veszti a Nek . tv . 55. (6)–(7) bekezdése, valamint 55/A. §-a."

Indokolá s

A kapcsolódó módosító javaslat kis mértékben korrigálja a T/1665/64 . sz. módosító
javaslat szövegét. Ezen felül a Nektv. 37. §-ának javasolt módosításával biztosítja, hogy a
kisebbségi közösség maga döntsön saját időszaki lapjainak támogatásáról, az állami
költségvetésből kapott pénzeszközök továbbadásával . Tekintettel arra, hogy a hatályos
szabályozás szerint a kisebbségi sajtó-támogatásról történő döntéshozatali jog nem szerepelt a
Nek. tv. által felsorolt országos kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskörök között, a
módosító javaslat ezt a hiányt pótolja.

Budapest, 2010 . november 29 .

Rogán Antal
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