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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 24. alcím
Módosítás jellege: módosítás

24. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény eltérő alkalmazása

75. §

A nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  89.  §-át  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni,  hogy  a  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testülete,  közgyűlése  a  2021.  évben
szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülésezik.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 232. § - 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4f) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

232. §

Az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény 36.  §-a a  következő (4f)–(4i)  bekezdéssel
egészül ki:

„(4f)  Ha  a  Kormány  közvetlen  vagy  közvetett  állami  vagy  önkormányzati  vagy  nemzetiségi
önkormányzati  vagyon  növekedését  vagy  állagának  javítását  eredményező  építési  beruházások
megvalósítását,  továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott  építési  beruházási  támogatások nyújtását
határozatban olyan  módon támogatja,  hogy azok  teljes  vagy részbeni  fedezetének  biztosítása  a



Beruházási  Alap  terhére  történik,  az  (1)–(4c)  bekezdésben  meghatározottaktól  eltérően  a
beruházásra  vagy  a  támogatásra  a  Kormány  egyedi  határozatában  adott  felhatalmazás  alapján
vállalható kötelezettség.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 291. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

291. §

E törvény
j) 24. alcíme és 228. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Indokolás

1., 3. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 89. §-a arról rendelkezik, hogy a
képviselőtestület,  közgyűlés szükség szerint,  a szervezeti  működési szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább négy ülést tart. A veszélyhelyzet elhúzódása miatt az általános szabályok
szerinti  négy  ülés  helyett  a  képviselőtestület,  közgyűlés  döntésére  célszerű  bízni  az  ülések
összehívását azzal, hogy törvényi kötelezettségként kell előírni egy ülés megtartását. A szabályozás
igazodik  a  helyi  önkormányzatokra  vonatkozó  átmeneti  szabályokhoz,  tekintettel  arra,  hogy  a
nemzetiségek jogairól szóló törvény 153. §-nak (1) bekezdése szerint ahol e törvény eltérően nem
rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó
jogszabályokat.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

2. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretein belül a Beruházási Alap előirányzat terhére 2022-ben
folytatódnak  az  oktatási,  egészségügyi,  közlekedési,  kulturális-,  szabadidő  és  sport,
turizmusfejlesztési, egyházi, illetve környezetvédelmi területen elkezdett beruházások, és további –
gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt – jelentős beruházások vannak előkészítési fázisban
A  nemzetiségi  önkormányzatok  a  kulturális  autonómia  biztosítása  és  szélesítése  érdekében
intézményeket  tarthatnak  fent,  alapíthatnak.  A  nemzetiségi  köznevelési,  kulturális,  szociális
infrastruktúra bővítése, illetve fejlesztése érdekében célszerű, hogy az Alapból az érintett fejezeten
keresztül  ezen  önkormányzati  kör  is  részesülhessen  közvetett  támogatásban az új  szabályoknak
megfelelően.
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