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A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, TIM700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 9 . §. (1) bekezdésének, valamint (2) bekezdése c) pontjának ca) alpontja és (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolom :

(1) A központi költségvetési szervek a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben
ténylegesen befolyó bevételeiknek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át használhatják
fel. A fennmaradó 5%, illetőleg 15% - kincstári vagyon utáni részesedés címén - a központi
költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a
Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint [a Magyar
Tudományos Akadémia] a költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézménye[it]ket, amelyek
ezen összeget felújításra kötelesek fordítani, továbbá a HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálatot, amely 800 millió forint befizetést teljesít a (4) bekezdés szerinti ütemezésben, a
fennmaradó összeget beruházásra és felújításra köteles fordítani .

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők

c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül

„ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami
képviseletek bérleti-díj bevételeit, valamint a KVI-nek a Kincstári vagyonkezeléssel és
hasznosítással összefüggésben keletkezett bevételeit,"

(3) A központi költségvetési szervek kivéve a [(][Magyar Tudományos Akadémiához tartozó,]
költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézményeket., [és] az Oktatási Minisztérium felügyelete
alá tartozó felsőoktatási intézményeket, a külföldön működő állami képviseleteket, valamint a KVI-
t[)] a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik [-kivéve a külföldön működő
állami képviseletek bérleti-díj bevételeit- ] bérbeadással összefüggő költségekkel csökkentett
összegének 50%-át használhatják fel . A fennmaradó 50% -kincstári vagyon utáni részesedés címén -
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a központi költségvetés bevételét képezi . Jelen rendelkezés alkalmazásakor bérbeadással összefüggő
költségnek tekintendő az (1) bekezdésben rögzített mértékű kincstári vagyon utáni részesedés címén
befizetett összeg is . Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget .

Indokolás

Indokolt a költségvetési rendben gazdálkodó kutató-intézmények teljes körű mentesítése a
befizetési kötelezettség alól . A helyiségek bérbeadása tekintetében keletkező kettős fizetési
kötelezettség megszüntetését célozza a javaslat, lehetővé téve, hogy minden egyes bevételhez
egyértelműen megfeleltethető egyszeres befizetési kötelezettséget írjon elő a jogalkotó .
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