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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján az adókról,
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló
T/l 1621 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 71 . § -át a következőképpen javasoljuk módosítani :

„71 . § A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény (továbbiakban : Fát)
4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Nem vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés a jogi személyek és a jogi
személyisséggel nem rendelkező szervezetek által vásárolt jegyek, bérletek és a hatósági áras
különjárati autóbusz-forgalom után . A nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik részére
történő vásárlásainál az alábbi esetekben vehető igénybe az árkiegészítés :

a) a hatósági áras különjárati autóbusz forgalom után .
b) ha az adott településen , vagy a településhez tartozó külterületi lakott helyen alapfokú

tanintézet nem működik, akkor a körzetileg illetékes oktatási intézmény telephelye és a
diák lakóhelye közötti útvonalra szóló bérlet után a tanulmányi időszakban (szeptember -
június hónapokban)"

Indokolás

A törvényjavaslat a nevelési-oktatási intézmények által vásárolható bérletek után igénybe
vehető fogyasztói árkiegészítés körét szűkíti le, ugyanakkor figyelmen kívül hagy olyan
sajátos településszerkezeti adottságokat amikor a településhez nagy kiterjedésű tanyás lakott
helyek tartoznak .

Bizottsági módosító iavaslat



Ilyen sajátos települési formával rendelkézík p1 . Nyíregyháza, a városhoz kapcsolódó
bokortanyavilággal. Nyíregyháza 13 falusias gazdaságfejlesztésre kijelölt településrésszel,
valamint 37 mezőgazdasági nagytelkes településrésszel rendelkezik .

A települési önkormányzatok fejlesztési célja a külterületi lakott helyeken élők
életminőségének javítása, a lakónépesség megtartása, növelése, a település táji
jellegzetességének megőrzése. E célokhoz igazodnak a közúti közlekedést,
gazdaságfejlesztést szolgáló stratégiai tervek is .

Az intézményi ellátottság területi arányait - a gyermeklétszámhoz igazodó racionalizálás,
illetve a minőségi oktatás szükséglete miatt - ugyanakkor nem lehet az egyes külterületi lakott
helyekhez igazítani, így a települést körülölelő tanyavilágból a tanulók a
városrészközpontokban kijelölt intézményekbe kénytelenek utazni .

Nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe a külterületekről naponta utazni kényszerülő tanulók
egy adott településen belül sem, ezért indokolt a módosító javaslat elfogadása .

Budapest, 2004 . október 26 .
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