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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) előírásainak
megfelelően Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. december 12-i ülésén
tárgyalta a távhőszolgáltatási hődíj legmagasabb hatósági árának emelését, majd elfogadta az
új díjat tartalmazó, a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról
szóló rendelet tervezetet és 30/2006.(XII.15.) Kt. rendeletei közé iktatta.
Az intézkedés hatására az akkor érvényben lévő hődíj 2007. január 1-től 1.776,-Ft/Gj + ÁFA
mértékűre emelkedett. Az akkori árváltozást a lakosság energiafelhasználásának szociális
támogatásáról szóló 231/2006. (XI.22.) Korm. rendelete indukálta. Amely mind a gázfogyasztók, mind a távhőszolgáltatást igénybevevők számára átalakította a támogatási rendszer
alapjait. 2007. január 01-től az alanyi jogon járó támogatások megszűntek, helyettük a támogatásokat szociális rászorultság alapján lehetett igényelni. A Kormányrendelet módosítása
{289/2007.(X.31.)} alapozta meg a támogatási rendszer 2008. évi alapjait, amely a korábbi
rendelethez képest újat nem, csak szigorúbb szabályozást és csökkenő támogatotti kört határozott meg.
A jogszabály értelmében energiaköltségeik (gázfogyasztás, illetve hő- és távhő felhasználás)
megfizetéséhez 2008. január 01-től azok a háztartások (egy lakcímen élő személyek) jogosultak támogatásra, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
99.610,- Ft-ot, azaz az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.460,- Ft) három és félszeresét. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. Fogyasztási egység
alatt a háztartás tagjainak – a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező – arányszámát kell érteni.

A kérelmet a kincstár lakóhely szerint illetékes szervéhez kell benyújtani. Azok, akik 2007.
december 31-éig benyújtják az igényüket, 2008. január 1-jétől megkapják a támogatást. Ha a
kérelem benyújtására január 1-je után kerül sor, akkor a támogatás a kérelem benyújtását
követő hónaptól jár.
A kérelemhez most sem kell jövedelem-igazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozatot kell
kitölteni a jövedelmekről. Fontos változás azonban a kitöltendő igénylőlapon, hogy a háztartás minden egyes tagjának adóazonosító jelét fel kell tüntetni. Akinek pedig nincs adóazonosító jele (pl.: gyermekek), ott a "nincs" szót kell szerepeltetni. A beadott igénylések fokozottabb ellenőrzésére, visszaélés esetén, szigorúbb szankciókra lehet számítani.
A támogatás mértéke az első két jövedelmi kategóriában az ideivel azonos marad, a két magasabb jövedelmi kategóriában pedig mérséklődik. Változást jelent továbbá az is, hogy az
átlagfogyasztást figyelembe véve (1500-1600 m3 /év) évi 3000 m3 helyett 2000 m3 a támogatott gáz mennyisége. A nagycsaládosok esetében a csökkenés ennél kisebb mértékű, mert
5000 m3 helyett 4000 m3 -ig vehetik igénybe a támogatást.

A gázfogyasztás és távhőfelhasználás 2008. évi szociális támogatása
jövedelmi kategóriánként
Jövedelmi kategóriák
Gázártámogatás fajla-Távhőtámogatás fajla(Ft/hó/fogyasztási egység)
gos összege
gos összege
2007. évben történő ké- 2008. évben történő ké(Ft/m3)
(Ft/GJ)
relem benyújtás esetén*relem benyújtás esetén**
- 54 260
- 57 000
40,1
1 680
54 261 - 67 825
57 001 - 71 250
32,8
1 380
67 826 - 81 390
71 251 - 85 500
22,1
924
81 391 - 94 955
85 501 - 99 750
14,5
609
*2007. évi nyugdíjminimum alapján: 27130 Ft
**2008. évi várható nyugdíjminimum alapján: 28500 Ft
Ha a szolgáltató a hőközpontban elhelyezett hőmennyiségmérőn mért hőfelhasználást közvetlenül a társasházi tulajdonosoknak, ill. lakásszövetkezeti tagoknak (nem tag tulajdonosoknak) számlázza ki, akkor a közös képviselőnek nem kell közreműködnie a támogatás igénylésénél és jóváírásánál, vagyis sem nyilatkozatot nem kell kiállítania, sem támogatást megosztania az érintettek között. Ebben az esetben is közös mérőn mért fogyasztásról
van szó, de a díjfizetők maguk a lakók, nem a társasház. A közösen mért összesített
hőfelhasználásból a lakásegységre eső hányad névre szóló számlázása a házkezelő szervezet
képviselőjének nyilatkozata alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a közös képviselő adta meg
(adja meg) a szolgáltatónak a közös mérőn mért hőfelhasználás lakásegységre vonatkozó
szétosztásának módját, és a szolgáltató a megállapodott felosztási hányad (szorzó tényező)
alapján számlázza ki a lakók részére. Ez esetben tehát eleve megvan az a felosztási hányad
(ez lehet tulajdoni hányad, légköbméter, lakás alapterület stb.), amit a támogatás jóváírásakor
a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, így további teendő a Korm. rendelet végrehajtásából
sem adódik.
A távhőszolgáltató társaságok sok helyütt, így Tapolcán is földgáz energiahordozót használnak a távhőszolgáltatáshoz. Az új szabály szerint a gázszolgáltató a földgáz teljes költségét
kiszámlázza a távhőszolgáltató részére. A támogatás mértékéről és a támogatottak nevéről a
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Magyar Államkincstár szolgáltat adatot minden hónapban. Számlázáskor a szolgáltató a jogosult fogyasztók részére a megítélt támogatással csökkenti a számla összegét. A jóváírt támogatási összegek tárgyhó 20-án igényelhetők vissza a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságától, amely 14 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről. A jogosultak
köre – aki időben intézkedett a támogatás megállapításáról – már 2007-ben kialakult, viszont
a jelenlegi jogszabályváltozással másik támogatási sávba kerülhet, illetve aki nem adja be
támogatási kérelmét 2007. december 31-ig, már a januári támogatást nem igényelheti.
A Városgazdálkodási Kft. által beterjesztett áremelést, amely az előterjesztés 1.sz.mellékletét
képezi a földgáz közüzemi díjának megállapításáról szóló 96/2003.(XII.18.) GKM rendelet
módosításáról megjelent 97/2007.(XII.1.) GKM rendelet alapozta meg. A rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott árszabás szerinti közüzemi gáz díját 1,985 Ft/MJ összegről
mintegy 5,0 %-al 2,086Ft/MJ összegre emeli 2008. január 1-től az árhatóság. Az alapdíj e
vonatkozásban nem emelkedik. A 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkezők alapdíja és gázdíja
szintén 5,0 %-al emelkedik, számukra a gázdíj eléri a 2,513 Ft/MJ értéket.
A távhőszolgáltatásról, valamint a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról szóló 14/2006.(VI.19.) Kt. rendeletben megállapított hődíj eddigi 2.818,Ft/Gj mértékét a távhőszolgáltató kénytelen az céget érintő költségoldalon jelentkező 5 %
többlettel emelni 2.959,-Ft/Gj mértékre. Ez az emelés a kompenzációban szereplő háztartások részére a tényleges emeléstől eltérő mértékű is lehet a megállapított kompenzációs sáv
tükrében. Az alapdíjban jelenleg nincs indok változtatásra.
Egy tipikusnak mondható, 55 m3-es Y-i lakásban élő, havonta átlagosan 4 m3 melegvizet
fogyasztó háztartás távfűtés használatból eredő kiadásait ez a változtatás évi 11.659,-Ft-al
emeli meg, amely összeg természetesen a hőfogyasztási jelleggörbe alapján az év első két
hónapjában mintegy 40 %-al terhel meg. A januári hőfogyasztás alapján is fontos, hogy mindenki aki arra jogosult, igénylését még ebben az évben adja be a Magyar Államkincstárhoz.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztést megvitatni és a rendelet módosításáról szóló tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról, valamint a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági
díjának
megállapításáról
szóló
14/2006.(VI.19.) Kt. rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és…../2007. (……) Kt. rendeletei
közé iktatja.
Tapolca, 2007. december 12.

Ács János

polgármester nevében
Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
…../2007. (………) Kt. rendelete
a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról szóló 14/2006.(VI.19.) Kt. rendelet módosításáról
(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
19.§
től:

A lakossági távhőszolgáltatás hődíjának legmagasabb hatósági ára 2008. január 01-

2.959,- Ft/GJ + ÁFA mérték
2. §
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az
Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
3.§
A rendelet 2008. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor fennálló
távhőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Tapolca, 2007. december 20.

Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző
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Törölt: ¶
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