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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján, a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről szóló, T/l 1700 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 számú törvényjavaslat 84 . §
(25) . bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

[„(7) A központi költségvetési szervek - a társadalombiztosítási költségvetési
szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek
kivételével - a vagyonkezelésükben lévő és a központi költségvetési szerv
elhelyezését közvetlenül nem szolgáló vagy jogszabályban meghatározott állami
feladat ellátásához nem használt ingatlanokat - beleértve a tartósan bérbe adott
helyiségeket is - kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat ellátása vagy
az ahhoz szükséges források biztosítása érdekében . Az ingatlanok értékesítésének
kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás felajánlásnak minősül, amely nem
vonható vissza ."]

„(7) A központi költségvetési szervek - a társadalombiztosítási költségvetési szervek,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek, valamint az
Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények kivételével - a
vagyonkezelésükben lévő és a központi költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül
nem szolgáló vagy jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt
ingatlanokat-beleértve a tartósan bérbe adott helyiségeket is-kötelesek felajánlani a
KVI-nek más állami feladat ellátása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása
érdekében. Az ingatlan értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás
felajánlásnak minősül, amely nem vonható vissza ."

Módosító Javaslat



illetve ugyanezen tv . 110.§ . (7) . bekezdés szerint

(7) Az e törvény 84. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992 . évi
XXXVIII. törvény 109/A. §-a (7) . bekezdésének rendelkezéseit e törvény hatályba
lépését követően kezdeményezett felajánlásokra kell alkalmazni . Ebben az esetben
felajánlásnak kell tekinteni a lejárt bérleti szerződés meghosszabbítását is .

Indoklás

A törvényjavaslat 84.§ (25) . bekezdése, valamint a 110 . § (7). bekezdése ellentétesek a
felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXX. törvénynek a felsőoktatási intézmények
gazdasági tevékenységét szabályozó 29 . §-33 . §-nak előírásaival, melyek a felsőoktatási
intézményeknek jelentős gazdálkodási szabadságot kívánnak biztosítani .

Bizonyos jelentős vagyonelemek jelenleg, illetve a következő egy-két évben ugyan
használaton kívül vannak, illetve tartósan bérbe vannak adva, mivel a felsőoktatási
intézmények rendelkezésére álló anyagi erőforrások (állami támogatások, saját
bevételek) eddig, illetve jelenleg nem tették, illetve teszik lehetővé bizonyos intézmény-
fejlesztési beruházások megvalósítását (p1. regionális innovációs centrum, regionális
tudás centrum, oktatási-kutatási épületek felépítése), de az egyre jelentősebb összegben
megnyíló EU-s pályázati források felhasználásával jó esély van ezen eddig elmaradt -
mind az Ország, mind a régió szempontjából jelentős - fejlesztések megvalósítására .

Amennyiben az ÁHT módosítási javaslat az eredeti marad, úgy fennáll a veszélye, hogy
bizonyos központi költségvetési bevételi szempontok kapcsán a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság a jelenleg használaton kívüli ingatlanokat elvonja a felsőoktatási
intézményektől, meghiúsítva ezzel a fentebb említett intézmény fejlesztési célok
elérését .

Budapest, 2004-11-02

úr Nándor)
orszá yűlési képviselő

MSZP
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