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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katali n
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételér ő l”
szóló T/6308 számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 16 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) [Az árak megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésébe n
a „rendeletben állapítja meg, az energiapolitikáért felelős miniszter véleményéne k
beszerzését követően” szövegrész helyébe a „külön törvényben meghatározotta k
szerint rendeletben állapítja meg” szöveg lép .] Az energiapolitikáért felelős miniszter az
árak megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény 7 .	 (5) bekezdésében
meghatározott véleményezési jogkörének gyakorlása során kikéri a Magyar Energia Hivata l
véleményét, különösen a távhődíj kialakításához az önkormányzat és a távhőszolgáltató
közötti megállapodásban alkalmazott árképlet tekintetében .”

2. A törvényjavaslat 16 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) [Hatályát veszti a Thtv . 6. § (2) bekezdés b) pontjának harmadik és negyedi k
mondata, a 10. § b) pontja, valamint a 60. § (2) bekezdés a) pontjában az „[5 . § (2)-(3)
bekezdések]” szövegrész.] Az államháztartásért felel ős miniszter az éves költségvetés
előkészítése során gondoskodik róla, hogy az energiaellátóknak a központi költségvetésb e
befolyójelen törvény szerinti jövedelemadója a költségvetés tervezésénél célhoz kötötten a
jelen törvényben meghatározott feladatokra legyen elkülönítve.”



Indokolá s

A 16 . § javasolt új (2) bekezdése kibővítené az energiapolitikáért felel ős miniszter a
véleményezési jogkörének gyakorlása során történő eljárást a Magyar Energia Hivatal
véleménye kikérésének elő írásával az alkalmazott árképletek tekintetében, biztosítva ezzel a
szakmai felügyeletet .

16. § javasolt, új (4) bekezdését azért tartjuk szükségesnek, hogy amennyiben a forráso k
ütemes felhasználása csak fokozatosan érhet ő el, a befolyt adó fennmaradt részét ne
használják fel más célra.

Budapest, 2008 . október 8 .

Bencsik Jáno s

Mártón Attila Bebes István
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