RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület közérdekű közleménye (2011. 01. 02.)
Tájékoztatás a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
(MNEKK) megszűnéséről

Kisebbségekért Közalapítvány

A Magyar Közlöny 2010. évi december 27-i 198. számában jelent meg az a Kormány határozat,
mely már 2010. december 28-tól hatályos (a jogszabály teljes szövege megtalálható:
Magyar Közlöny 30831 -30836. oldal). A könnyebb érthetőség és gyorsabb olvashatóság
kedvéért a magyarországi ruszinokat érintő rövidített, kivonatos változatot közöljük:
„A Kormány 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozata a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010.
(VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről …
A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert és a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által
ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló miniszter bevonásával tegyék meg a
szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése
érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak meg valósítása,
feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot
ellátó szervezet által történik. …
4.12. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, …
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló
miniszterek
Határidő:: 2011. április 30. …
5. A 4. pont szerint megszüntetésre kerülő alapítvány vagy közalapítvány működése felett
szakmai felügyelet gyakorlásával a Kormány megbízza
5.1. a közigazgatási és igazságügyi minisztert…”
A fenti jogszabályváltozásra tekintettel a magyarországi ruszin közösségek láthatják a pályázati
lehetőségek ideiglenes csökkenését és a közelgő választások kapcsán elgondolkodhatnak egyes
ma még pozícióban levő (MROSZ, HORUE, RUKE
listavezető) ruszin személyek
szavahihetőségéről, üres ígéreteiknek, „délibábos álmodozásaiknak” valóságalapjáról (no
comment!).
A RUKISÖSZ vezetése hisz a megvezetett, félretájékoztatott ruszin kisebbségi képviselők
„felébredésében”, összefogásra való hajlandóságában és józan ítélőkészségében, amely
várhatólag a listás területi és országos választásokon a RUKISÖSZ elsöprő többségét fogja
eredményezni.
A RUKISÖSZ Közhasznú Szervezet természetesen a továbbiakban is együttműködik a ruszin
kisebbségi önkormányzatokkal, hiszen a MNEKK megszűnése egyesületünk szervező –
rendezvény bonyolító tevékenységét nem érinti. A
pályázati lehetőségek kihasználásánál
szervezetünk már korábban sem csak egy (a jelenleg megszűnő) közalapítványban
gondolkozott, hanem valamennyi rendelkezésre álló hazai és uniós, papír alapú, vagy internetes
pályázati lehetőséget igyekezett kihasználni. Az ebben segédkező ruszin identitású
szakembereknek ezúton is köszönjük a hathatós segítségét. A továbbiakban is ezen az úton
haladunk, a magyarországi ruszin nemzetiségi érdekeket képviselve.
Ruszin hittel, ruszin szeretettel….Boldog és Eredményes Új Évet kíván:
a RUKISÖSZ Vezetősége

