Költségvetési alapokmány

1.

Fejezet száma: 33
megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

2.

MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája

a.)

azonosító adatok
Köztestü1eti költségvetési szerv:
Törzsszám:
ÁHT azonosító:
Adószám:
KSH törzsszám:
Szakágazati besorolás:
Alapító okirat kelte (módosított):

b.)

MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája
1067 Budapest, Teréz krt. 13.
329080
050609
15329080-2-42
15329080-7219-342-01
721100
2006. június 28. (melléklet)

szervezeti felépítés

A TKI és a támogatott kutatócsoportok autonóm hálózatának szervezeti felépítését,
irányítási és kapcsolatrendszerét az 1. és a 2. számú melléklet mutatja.
Az intézményt pályázati ciklusonként változó számú kutatócsoport és egy önálló operatív ügyekkel foglalkozó - Iroda alkotja.
c.)

szervezeti kapcsolódás
Az Iroda biztosítja az autonóm hálózat muködésének a feltételeit és ellátja a hálózattal
kapcsolatos koordinációs, adminisztratív, valamint a gazdálkodással összefüggo
pénzügyi, munkajogi, adóigazgatási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási jogi és az
ügyviteli feladatokat a jogszabályi eloírásoknak és a Hálózati Tanács elvi döntéseinek
megfeleloen.
A TKI gazdálkodására vonatkozó jogszabályok:
2008. évi Cll. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérol
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás muködési rendjérol
327/2008. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás muködési rendjérol szóló
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól
193/2003. (XL26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belso ellenorzésérol

Az intézmény vezetojének jogosítványait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Saját hatás köru eloirányzat módosítások

Saját hatáskörben a költségvetési szerv vezetoje a - kiemelt eloirányzatok között az elemi
költségvetésben az alábbiak szerint hajthat végre eloirányzat- módosítást
muködési költségvetés kiemelt eloirányzatai között
= személyi juttatások,
= munkáltatót terhelo járulékok,
= dologi kiadások,
= egyéb muködési célú pénzeszközátadások.
felhalmozási költségvetés kiemelt eloirányzatai között
= intézményi beruházások,
= felújítások,
= központi beruházások,
= egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások.
Az elozoekben felsorolt eloirányzat átcsoportosításoknál a következo irányelveket kell
figyelembe venni:
az átcsoportosítások nem irányulhatnak a személyi juttatási eloirányzatok
növelésére
(a csökkentés megengedett)
az átcsoportosítás során nem csökkentheto a
= központi beruházási eloirányzat,
= felújítási eloirányzat
eloirányzat-maradvány terhére az eloirányzat saját hatáskörben módosítható
többletbevétel miatti eloirányzat módosítás.
d.)

tevékenységi kör

A TK! alaptevékenysége: az MTA által- egyetemeken és más befogadó intézményekben támogatott kutatócsoportok egységes autonóm hálózata muködésének és muködtetésének
szervezése, adminisztratív ügyviteli feladatainak ellátása a kutatócsoportok által választott
Hálózati Tanács irányításával.
Állami feladatként ellátott alaptevékenység pénzügyi forrását a költségvetési támogatás,
valamint a pályázat útján elnyert bevételek biztosítják. A pályázati bevételek dönto többségét
az OTKA, NKTH, GVOP, EU és egyéb külföldi források biztosítják.

Tevékenységi köre (szakfeladatrend szerint):
73101-4 Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73102-5 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73103-6 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73104-7 Muszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
75181-2 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészíto tevékenységek

A TKI vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági társaságban részvétele nincs.

e.)

A 2009. évi költségvetés kiemelt eloirányzatai (EFt-ban)

Kiadások:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelo járulékok
Intézményi beruházási kiadások
Összesen

1.447.200
431.600
5.200
1.884.000

Bevételek:
Intézményi muködési bevételek
Költségvetési támogatás
Összesen

15.000
1.869.000
1.884.000

Az intézmény engedélyezett létszáma 419 fo. 2009. január 1-jén betöltött létszám 419 fo, üres
álláshely nincs.

Budapest, 2009. február 17.

