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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T117700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
meg felelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 8 . §-a (1) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési
szervek vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből és hasznosításából
származó [35 600,0]35 847,5 millió forint bevétel a központi költségvetés központosított
bevételét képezi .

Bizottsági módosító javaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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42 XLII . A központi költségvetés fő bevételei

6 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos
központi költségvetést megillető bevételek

35600,0 +247,5 35 847 5

18 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

4 Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány támogatása 49,5 +247,5 297

1 Működési költségvetés
v

3 Dologi kiadások 0,1 0,1

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,4 49,4

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások +247,5 247 .5

Megiegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az elózrányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletabrmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részlete ;őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indoko1ás

A 2005. október 19-ei román-magyar közös kormányülésen elvi döntés született a Magyar-Román
Gozsdu Közalapítvány székhelyéül szolgáló ingatlanberuházós a két állam általi közös
finanszírozásáról . A Közalapítvány támogatása a 2006 . évi költségvetésben a XVIII.
Külügyminisztérium fejezetnél, az 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12 . Alapítványok
támogatása alcím, 4. jogcímcsoport: alatt szerepel . A Kormány 2237/2005 (X.28 .) sz.
határozatában elrendelte, hogy a jogcímcsoporton a működési kiadásokra tervezett 49,5 millió Ft-
on felül felhalmozási kiadások/egyéb intézményi felhalmozási kiadások előirányzaton további
247,5 millió Ft kerüljön tervezése, amely előirányzat a Közalapítvány Gozsdu udvarban való
elhelyezésére szolgáló helyiségek tulajdonjogának megvásárlására használható fel .

Budapest, 2005 . november 23 .

arga Mihály

a bizottság elnöke
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