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Az Országgyűlés
Számvevőszéki és költségvetési

bizottsága
Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1)

bekezdése alapján a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló T/12513. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő 22. alcímmel és 31. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további
szerkezeti egységek számozása, és az azokra történ ő hivatkozások megfelelően változnak:

„22.ABudapesti Operettszínház állami fenntartásba vétele

31. §

(1) A Budapesti Operettszínház Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásából é s
Budapest Főváros Közgyűlése irányítási jogköréből 2014.január I.napjával általános és
egyetemes jogutódlással állami fenntartásba, a kultúráért felelős miniszter irányítása al á
kerül .

(2) Az(1)bekezdés szerinti állami fenntartásba vétellel egyidejűleg a nemzeti vagyonról
szóló 2011.évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv .) 14.§ (1)bekezdése alapján a 2013 .
december 31-én a Budapesti Operettszínház rendelkezésére álló, a feladata ellátását
szolgáló vagyon — a (3) bekezdés szerinti vagyon kivételével — ingyenesen állam i
tulajdonba kerül, és az így állami tulajdonba kerülő vagyontárgyak vagyonkezelésének joga
a Budapesti Operettszínházat illeti meg — ingyenesen — az Nvtv.11.§(13) bekezdése
alapján.

(3) Az(1)és(2)bekezdésben meghatározottak a Budapesti Operettszínház
alaptevékenysége ellátásához alapító okirata szerint használatba kapott ingatlanok
tulajdonjogát nem érintik .
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(4) A(2) bekezdésben meghatározottak szerint állami tulajdonba kerül ő vagyon átadás-
átvételéről Budapest Főváros Önkormányzatának képviselője és – az állam képviseletében
– a kultúráért felelős miniszter2013 .december 31-ig megállapodást kötnek .

(5) Az(1)bekezdés szerinti állami fenntartásba vétel a Budapesti Operettszínház által
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyából vagy munkaviszonyából származó jogai t
és kötelezettségeit nem érinti .

(6) Az(1)és(2)bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szól ó
200 . évi CXXVII. törvén a továbbiakban: Áfa tv. alkalmazásában ol an o _ utódlással
történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv.17.§(3) bekezdés h) pontjában leírt
feltételeknek felel meg."

INDOKOLÁS

A Kormány döntése alapján a jelenleg a Budapest F őváros Önkormányzata fenntartásába n
lévő Budapesti Operettszínház 2014. január 1-jétől állami fenntartásba kerülne, és irányítói
jogokat az emberi erőforrások minisztere látná el. Az államháztartásról szóló 2011 . évi
CXCV. törvény 9 . § (la) pontja értelmében törvényi rendelkezés szükséges, hogy a
költségvetési szerv az irányító szervtől az államháztartás más alrendszerébe tartozó
irányító szerv irányítása alá kerüljön . Jelen esetben a Budapesti Operettszínház az
államháztartás önkormányzati alrendszeréből az államháztartás központi alrendszerébe
kerülne át, ezért szükséges az irányító szervi változás törvényi megalapozása, és enne k
részeként az egyéb, így különösen a vagyoni jogokra, a kapcsolódó megállapodás
megkötésére vonatkozó törvényi rendelkezések megállapítása .

Budapest, 2013 . november 14 .

Dr. Nyikos László
á bizottság elnöke
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