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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részér e
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . §. (1) bekezdése alapján a szövetkezetekről szóló
2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990 . évi XCIII . törvény és a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvénye k
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló T/6320. számú
törvényjavaslathoz az alábbi
módosító javaslatot
terjesztjük elő.

A törvényjavaslat az alábbiak szerint módosuljon :
3.§
8/A. § (1) A foglalkoztatási szövetkezet olyan a 8 . § (1) bekezdés a) pontja szerinti szociáli s
szövetkezet, amelynek legalább 500 természetes személy és legalább egy országos kisebbségi
önkormányzat[országos nemzetiségi önkormányzat] a tagja.

4.§
„(5a) Szociális szövetkezetnek (az iskolaszövetkezetet ide nem értve) a természetes személy
tagjain kívül helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat [nemzetiségi
önkormányzat], illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt :
önkormányzat) is lehet a tagja .”

7.§
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a foglalkoztatási szövetkezet megsz űnik, ha
hat hónapon keresztül nincs országos kisebbségi önkormányzatok [országos nemzetiségi
önkormányzat] tagja.”

12.§
(7) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak esetén, amennyiben a szociális szövetkezet az EUMS Z
107. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységet végez, és a hely i
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat [nemzetiségi önkormányzat] vagy ezek jogi
személyiségű társulása, mint közfoglalkoztató nem tagja a szövetkezetnek, az ehhez a

tevékenységhez biztosított ingó tárgyi eszköz meg nem fizetett használati díja csekély összeg ű
támogatásnak minősül, és az a Szerződés 87 . és 88 . cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006 . december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379 .;
2006.12.28 . 5 .0 .) rendelkezéseivel összhangban nyújtható ."
INDOKOLÁS
Az 1949. évi XX . törvény által megismert „kisebbségi önkormányzat” megnevezést
használják az országos kisebbségi önkormányzatok és a Nemzeti és Etnikai Kisebbség i
Hivatal is, ezért célszerűbb lenne visszaállítani az eredeti elnevezést a kés őbbi félreértések
elkerülése miatt .
Budapest, 2012 . március 20.
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