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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) előírásai-
nak megfelelően Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete több olvasatban
végül is 2006. június 16-i ülésén elfogadta a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgálta-
tás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet tervezetet és 14/2006.(VI.19.) Kt. ren-
deletei közé iktatta.

Néhány nappal a rendelet elfogadása után fogadta el a kormányzat a 138/2006
(VI.29.) Korm. rendeletet, amely a korábbi szabályozásnak megfelelően a

jogosultaknak megállapítható távhőtámogatás mértékét 2.000,-Ft/hó összegről 2.500,-
Ft/hó összegre emelte. Viszont a következő napon került kihirdetésre a Gazdasági és
Közlekedési Miniszter 43/2006.(VI.30.) GKM rendelete a kedvezményes gázellátás
igénybevételéről szóló 50/2003.(VIII.14.) rendelet módosításáról, valamint
44/2006.(VI.30.) GKM rendelete az egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos
miniszteri rendeletek módosításáról. Az új rendelkezések egyaránt módosították a
támogatás mértékét és a gáz árát is. A hődíj tényleges áremelkedése ebben a
fogyasztói sávban 27.2 %. A Városgazdálkodási Kft. által készített anyag
(1.sz.melléklet) tételesen kibontja az árváltozás hatását és végigvezeti a helyi
szabályozás módosításának szükségességét.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Tapolca Városában az áremelkedés hatása csak a
rendeletben meghatározott távhőszolgáltatási hődíj legmagasabb hatósági árát érinti
a következő képpen:
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A jelenlegi hődíj : 1.436,-Ft/Gj + ÁFA, amelynek emelése szükséges 2006. augusztus
01-től 1.776,-Ft/Gj + ÁFA mértékűre. Az árváltozás 23,7 %-os módosítást jelent. Saj-
nos az alapdíj csökkenés hatását némileg enyhíti, az emelés mértékét pedig fokozza az
Általános Forgalmi Adó kulcsának 15-ről 20 %-ra történő emelése, amely szintén még
az idei évben október 01-től érinti a távhőszolgáltatást igénybe vevőket.
A rendeletben a korábbi mértéket nem változtatva a lakossági fűtési alapdíj legmaga-
sabb hatósági árát 375,30,-Ft/lm3/év a melegvízét pedig 113,40,-Ft/lm3/év mértékben
szabályozta a Képviselő-testület, mint árhatóság. Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
taggyűlésének döntése értelmében 2005. november 01-től ezek az alapdíj mértékek 20
%-os csökkentése valósulhatott meg, majd 2006. július 01-től további 20 %-os. A csök-
kentések hatására a fűtésnél 240,-Ft/lm3/év, a melegvíznél pedig 84,-Ft/lm3/év mérté-

kű a jelenleg alkalmazott alapdíj. Ezzel az árcsökkenéssel egy átlag 55 m2-es, meleg-
vízzel is ellátott lakás alapdíja havi 1.950,- Ft-tal lett kevesebb a két intézkedés hatá-
sára.

A társasházi közösségek képviselőivel szükséges egyeztetéseket már a miniszteri ren-
delet kihirdetésekor megkezdtük, képviselőjük az intézkedést indokoltnak tartja, és
köszönetét fejezte ki az általa képviselt fogyasztók nevében is, hogy a végrehajtott
alapdíj csökkentés hatására a terhek emelkedése alig lesz érezhető a tapolcai társas-
házak fogyasztóinak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a rendelet módosításáról szóló tervezetet elfo-
gadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a táv-
hőszolgáltatásról, valamint a lakossági távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló
14/2006.(VI.19.) Kt. rendeletének módosítására kidolgozott

rendelet-tervezetet elfogadja és…../2006. (……) Kt. rende-
letei közé iktatja.

Tapolca, 2006. július 18.

Ács János s.k.
polgármester
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1.sz.melléklet

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 43/2006. (VI. 30.) GKM rendelete módosította
az 50/2003. (VIII. 14. ) GKM rendeletét a kedvezményes gázellátás igénybevételéről, a
44/2006. ( VI. 30. ) GKM rendelet, a földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos rendeletek
módosításáról hozott határozatot.

A rendelet 2006. augusztus 01-től lép hatályba.

Társaságunk a távhőszolgáltatáshoz földgáz energiahordozót használ, ezért a
távfűtési hődíjat a rendeletnek megfelelően módosítani kell.

A lakossági alapdíjat 850 Ft/MJ-ról 1.000 Ft/MJ értékre emelték. Ez 150 Ft.
értéknövelést jelent.

A lekötött gázenergia 1.260 M/h., egy m3. gáz hőtartalma 34,65 MJ.

Így a lekötési költség:
1.260 x 34,65 x 1.000 = 43.659 eFt.

A növekmény 1.260 x 34,65 x 150 = 6.549 eFt.

Feltételezve, hogy értékesítünk 75.000 GJ hőenergiát, az 1 GJ-ra eső növek-
mény 87 Ft. Tehát az alapdíj növekedés miatt a hődíjat emelni kell 87 Ft/GJ
értékkel.

A gáz hődíja 1.476 Ft/GJ. volt, a támogatás 734 Ft/GJ, a fizetendő: 742
Ft/GJ.

Az új ár 1.985 Ft/GJ, a támogatás 1.041 Ft/GJ, a fizetendő: 944 Ft/GJ.

A növekmény 202 Ft/GJ. A 80 %-os hatásfokkal számolva ez: 253 Ft/GJ.

A gáz alap és hődíj növekménye: 340 Ft/GJ.

A jelenlegi hődíjunk: 1.436 Ft/GJ.

A gázáremelés hatása miatt a tényleges költség: 1.776 Ft/GJ., mely 23,7 %-
os hődíjnövekedést jelent.

Egy átlag 150 lm 3-es évi 30 GJ. hőfogyasztású lakás esetén ez évi 10.200
Ft+ÁFA többletköltséget jelent.
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Tekintettel arra, hogy a lakossági fűtési alapdíjat 2006. július 01-től 60
Ft/lm3/év értékkel csökkentettük, ez az átlaglakásnál 9.000 Ft+ÁFA
költségcsökkentést jelent.
Tehát a növekedés csak 1.200 Ft/év+ÁFA.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A fen t leír tak alapján kérjük, hogy a Tes tület árh atósági ha-
tás körénél fogva a hődí j legmagas abb hatós ági árát határozza
meg 2006. augus ztus 01-től, az alábbi értékben:

1.776 Ft/GJ+ÁFA.

Tapolca, 2006. 07. 07.

Tisztelettel:

H e g e d ű s József s.k.
Ügyvezető igazgató
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
…../2006. (………) Kt. rendelete

a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról szóló 14/2006.(VI.19.) Kt. rendelet módosításá-

ról

(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.§ A lakossági távhőszolgáltatás hődíjának legmagasabb hatósági ára 2006. au-
gusztus 01-től:

1.776,- Ft/GJ + ÁFA mérték

2. §

A rendelet 2006. augusztus 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor
fennálló távhőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Tapolca, 2006. július 18.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző

Törölt: ¶


