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Módosító iavaslat

Kövér László úr,
az Országgy űlés elnöke
részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján „a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII. törvény és a
központi államigazgatási szervekr ől, valamint a Kormány tagjai és az államtitkáro k
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII . törvény módosításáról” szóló T/7653 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi
módosító javaslato t
terjesztem elő.
A törvényjavaslat 1 . és 2. §-a az alábbiak szerint módosul :
»1. §
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993 . évi XXIII. törvény (a továbbiakban : Nkatv.) 1 . §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„l . § (1)A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 2011 .
évi CXCV . törvény (a továbbiakban : Áht .) szerinti — a nemzeti és az egyetemes értéke k
létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatás a
érdekében létrehozott — elkülönített állami pénzalap . Az Alap feletti rendelkezési jogot —
ágazati stratégiai döntéseivel összhangban — a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért[, aki egyben az Alap elnöke. Az Alap
elnöki tisztsége nem ruházható át] .
(2) Az Alap elnöke a miniszter . Az Alap elnöki tisztsere nem ruházható át .
(3) Az Alap alelnökét a miniszter nevezi ki legfeljebb négyévi id ő tartamra .”
2.
Az Nkatv . 2. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordinál ó
döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban : Bizottság)
létesít . A Bizottság az Alap elnökéb ől, az Alap alelnökéből és tagokból áll . [Az Ala p
alelnökét a miniszter nevezi ki legfeljebb négyévi időtartamra. JA Bizottság tagjainak felét

a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek javaslat a
alapján bízza meg.'
Indokolá s
A javaslat kodifikációs pontosítást tartalmaz .
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