
Helyben

ifiL

lí ,,F

	

ri

	

rE

	

ffln

	

-vni

	

iri

	

fi r1

Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

UrtizagUyáles Hivatala

mányszám: -F-(, ~ g 4 .

trkezett. 2005 NOV 0 4.

	

Módosító iavaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 100. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolom :

"100.§

(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény - a 2004 . évi CXXXV. Törvénnyel

módosított - 2003 . évi XC törvény (a továbbiakban : KTIA tv.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés

lép :

„8. § . . .

((5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból

biztosítani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi

Tanácsadó Testület, Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és

Technológiapolitikai Titkárság működésének költségeit, feladatainak ellátásához szükséges

forrásokat.

(6) az Alap kezelése során felmerülő - így különösen elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák

programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződések

előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi

feltételeivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá A Nemzeti Kutatási és Technológiai



Hivatalnál az Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza . Az Alap

kezelésével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 3,

3%-át.]"

Indokolás

A 8 . § (5)-(6) pontban megfogalmazott módosítások tipikusan államigazgatási, kormányzati

funkciókat terhelnek az Innovációs Alapra . Az Alap finanszírozási struktúráját nem ezen, korábban az

állami költségvetésből fizetett feladatok támogatására alakították ki .

A pályázaton kívüli támogatás nyújtásának korlátja eddig az Alap 3%-a volt . Ez növekszik

2006-ban az (5) szakaszban feltüntetett testületek és a TéT attaséi hálózat költségeivel, melyek számára

nem szab korlátot a 100 . §. A testületek sorából viszont hiányzik a Kutatási és Technológiai Innovációs

Tanács, az egyedüli, Alappal összefüggésben lévő testület .

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal beemelése az Alap kezelésével kapcsolatos

költségelszámolásba a (6) bekezdésben, nehezen ellenőrizhető átcsoportosítási csatornákat nyit meg .

Budapest, 2005 . november 3 .
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Dr. Szekeres Irnr

(MSZP)
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