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A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése
alapján az egyes pénzügyi tátgyá tárvények mddosítdsürdl szóló T11G401 . szarvú
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mútltisitá jtavtaslatot

1. A Gaztlavági Bizottság a Wrvényjavaslat S §-ának az alábbi módosításátjavaso ya :

„8 -§

Az árak megállapitásár<.5l szóló 1990, évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : Átv.) 7_ §-a
a kt vetkező (4)-(5} bekezdéssel egészül ki

„(4) Felhataltuazást kap a vendéglátásért. felelős miniszter, hogy a felszolgálási díj
al"I rra?ásátzak és felhasználásának szabályalti jogszabályban megállapítsa .
f5 E torvényMelléklete 1.LeQmaWasabbW ár_pnntjának ,31 ,zo táhrxlásvk" fejezetében

található-40.50.90.© L~~,laij zo&áItatáv csatlakozási díTát és lakvssáZ7 távhriszult~tíltattls
díjat" a települési önkormányzat,.-- fővárosban a Fővárosi C}nkormányz t,-
é visel "tetityletea; azdasá i és közlckcdésí minísztei•rel egyetértésben állapítja mca."
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2. A Gazdasági Eizattsúg a törvényjavaslat 13. f-t küvetden az alábbi új hatodik résszd, s az
rrzt ko vetű új, 14. §-sal tőrténr kieg<~szitésétjavas0Ja (a mödasátöjavaslat elfngadása esetér.
a Wrvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen -változik) :

JATODIKItÉS7

ATÁVHÖSZOLGÁI.,TATÁSRóL SZÖL0 TQRVÉNVTFRINTÖ MóDOSYTÁSOK

VIII.Fejpzt

Alcfvh(fszrilgáltatá.srrlszóló2005.éví P7ITT torvény módosítása

14 .

E1távhdszols:áltatásről szőlő 2005,éví. XVIII. torvény (a továhhiakban : Tsat,)60.	(1)
h kezdésea kcwetkező i) ponttal egészül ki :

/ó0.§ (I) A kormány reíadelelben állapítja rnegI
„i) a távhőszolgáltatás árkéazése átláthatóságánakbiztosítása érdekében, a
távhe,;zolgáltatök által közérdekből közzéteendő adatok,, - küIc nc sen a
t vhéíszolj*áltatással ka c olatos árszabályozá :j, kró]tsés;ek . bevételék, kiadások
berul -jázások, valamint az_ ezzel össTeCi gő műszakíj fbr~iók- körét és a közzététel
módját.""

Indokolás

Fontos társadalmi érdek f ződik a távhőszolgáltatással ellátott lakások távhőszolgáltatással
összeEiggc3 költségeinek csökkentéséhez . Ennek alapvető eszköze lehet a távhőszolgáltatö
társaságok költséggazdálkodásának átláthatóvá, egymással 6sszehasonllthatóvá tétele. Ezt a
célt szolgálja a fenti törvényrnódosátás, amellyel lehet&& válik a7., hogy a távhőszolgáltaták --
a Korm. rendeletben meghatározott adatok mértékéig - adatközlésre legyenek kötelezettek_

A £cntiekkel s sszefiggésbcn az 1 . pontban foglalt módosítási javaslat szerint a
távhi'fwznlgáltatás díjának árképzésekor az önkormányzatok a gazdasági és közlekedési
miniszterrel egyetértésben állapítják meg a díjakat .
Budapest, 2005, június I5_

Podolák
al&l k
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