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Az Alkotmányügyi bizottság az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/16401/35.

sz. egységes j avaslathoz a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjeszti elő :

Az egységes javaslat 10 . §-a az alábbiak szerint módosul :

10. § Az árak megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : Átv.) 7. §-a a

következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :

,,(4) Felhatalmazást kap a vendéglátásért felelős miniszter, hogy a felszolgálási díj alkalmazásának és

felhasználásának szabályait jogszabályban megállapítsa .

(5) E törvény Melléklete II . Legmagasabb ár pontjának „B) Szolgáltatások" fejezetében található

„40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját" a települési

önkormányzat - fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselőtestülete [a gazdasági és

közlekedési miniszterrel egyetértésben] rendeletben állapítja meg, a gazdasági és közlekedési

miniszter véleményének beszerzését követően ."

INDOKOLÁS

Az Alkotmány rendelkezései alapján nincs arra mód, hogy a Kormány vagy a központi közigazgatás

szervei akár normatív, akár egyedi döntésükkel beavatkozzanak az önkormányzatokat az Alkotmány

44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati ügyekben megillető igazgatási és szabályozási

autonómia gyakorlásába . A települési önkormányzatokat törvény alapján megillető ármegállapító



hatáskör gyakorlása e körbe tartozik, így a TI16401I18 . számú módosító javaslat által e rendelet

tekintetében megállapított miniszteri egyetértési jog az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata

alapján nem minősülne alkotmányosnak . E módosító javaslat e megoldás helyett - az árak

megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVIL törvény 7. § (3) bekezdésében a személyfaxi szolgáltatás

díjaira megállapított rendelkezések mintájára - véleményezési jogot biztosít a szakminiszternek,

biztosítva ezzel egyben annak feltételeit is, hogy a távhőszolgáltatás díjaihoz nyújtott központi

költségvetési támogatások rendszerének kialakításakor e rendelettervezetek tartalma is értékelést

nyerhessen .

Budapest, 2005 . július 4.

Dr. Vastagh Pá1
a Bizottság elnöke
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