39/2006. (XII. 22.) Ök rendelet
A távhőszolgáltatás díjairól

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
39/2006. (XII.22.) ÖK. RENDELETE
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAIRÓL
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
(1) A lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb díjait, valamint a távhőszolgáltatás csatlakozási díját e rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. számú melléklet I/2. pontjában meghatározott hődíjak minden év február 1-től, május 1-től, augusztus 1től, november 1-től a 2. sz. számú mellékletben meghatározott számítóképletek szerint csökkennek vagy
növekednek.

2. §
(1) A melegvíz készítés rendszerre jellemző átlagos fajlagos hőfelhasználása a hőközponti mérések alapján 0,2
GJ/m3.
(2) Az egyedi melegvíz-mérővel nem rendelkező díjfizetők átlagos melegvíz felhasználása a hőközponti fő-vízmérők
3 2
és az egyedi melegvíz-mérők mérése alapján 0,25 vízm /m .

3. §
(1) Az alapdíj 7%-os kedvezményében részesülnek
a) azon nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból egyedül élő felhasználók, díjfizetők, akiknek a
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
b) azon nyugellátásból vagy nyugdíjszerű szociális ellátásból élő házaspár felhasználók, díjfizetők, akiknek együttes
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
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(2) A kérelmet a távhőszolgáltatónál évente megismételve kell benyújtani, amit a távhőszolgáltató 15 napon belül
köteles elbírálni. A kedvezmény a következő hó elsejétől a tárgyév december 31-ig érvényes. A díjkedvezménykérelemhez mellékelni kell az előző havi nyugdíjszelvény vagy az éves nyugdíjközlő másolatát.

3/A §
(1) Az épületek energiatakarékos felújításának támogatása céljából, az épület teljes fűtött légtérfogatára vonatkozóan
a mindenkori fűtési alapdíjból 15 %-nak megfelelő mértékű kedvezményben részesülnek azok a szolgáltatói
hőközpontról ellátott lakossági felhasználók, akik együttes feltételként elvégezték:
a) az épület fűtési rendszerének korszerűsítését (a hőleadók egyedi szabályozásához termosztatikus
szelepek beépítése, strangszabályozók beépítése vagy cseréje, az épület fűtési rendszerének szükség szerinti
átalakítása (pl. egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszereknél), az épület hőfogyasztásának
épületrészenkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök beszerelése), beleértve -ahol van- a
lépcsőházi fűtés szabályozhatóságának megteremtését is.
b) az épület nyílászáróinak korszerű, energiatakarékos nyílászárókra történő cseréjét (minimum a lakások
90%-ban);
c) az épület utólagos hőszigetelését (homlokzati- és végfalak hőszigetelése);
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre vonatkozó, a távhőszolgáltatóhoz írásban benyújtott kérelemnek
tartalmaznia kell az (1) a-c) pontokban megfogalmazott feltételek teljesülésének műszaki leírását és azok igazolását.
(3) A távhőszolgáltató a kérelmet 15 napon belül köteles elbírálni.
(4) A kedvezményt a távhőszolgáltató a pozitív elbírálást követő hónap elsejétől köteles egész Ft-ra kerekítve a
díjfizetők
számláiban
érvényesíteni

4. §
A díjalkalmazás feltételeit valamennyi felhasználó, díjfizető vonatkozásában a távhőszolgáltatásról szóló 26/2006.
(IX. 25.) Ök. rendelet szabályozza.

5. §
(1) E rendelet - a /2/ bekezdésben foglalt kivétellel - akkor lép hatályba, ha a közgyűlés 383/2006. (XII.30.) Kgy.
határozatával elfogadott felterjesztésre a Magyar Köztársaság Kormányától érkező válasz ezt szükségessé teszi, de
legkésőbb 2007. január 1-jén.
(2) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése 2007. július 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a távhőszolgáltatásról szóló 19/1999. (VI. 18.) Ök. rendelet és az azt
módosító 1/2000. (I. 25.) Ök. rendelet, a 24/2000. (VII. 10.) Ök. rendelet, a 44/2000. (XII. 22.) Ök. rendelet, az
1/2001. (I. 26.) Ök. rendelet, az 50/2001. (XII. 21.) Ök. rendelet, a 26/2003. (VII. 10.) Ök. rendelet, a 37/2003. (IX.
19.) Ök. rendelet, az 51/2003. (X. 31.) Ök. rendelet, az 50/2004. (X. 15.) Ök. rendelet, a 2/2005. (II. 20.) Ök. rendelet
és a 41/2005. (X. 28.) Ök. rendelet hatályát veszti.

6. §
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Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

Borkai Zsolt A jegyző helyett: Dr. Horváth Klára
polgármester aljegyző

1. sz. melléklet
I.
Lakossági távhőszolgáltatási díjai
Díjtétel megnevezése Egysége Díj összege
1.
Forróvíz
Hőközpont

a

Felhasználói
Fűtés
Ft/légm3 ,év
Fűtés

felhasználó
hőközpont

és

Alapdíj

tulajdonában
a
Ft/MW,év

használati

Ft/MW,év

távhőszolgáltató

melegvíz

Ft/MW,év

Ft/légm3 ,év

hőhordozó
4657000
tulajdonában
8671900
281
8825800
342

1.2.3

Szolgáltatói

1.2.3.1

Fűtés

1.2.3.2

Használati

hőközpont
3
Ft/légm ,év
3
Ft/légm ,év

melegvíz

281
61

Hődíj
2.1
2.2

Forróvíz

hőhordozó,

Használati

fűtés

melegvíz

Ft/GJ
3
Ft/vízm

II.
Távhőszolgáltatás csatlakozási díja
1. Csatlakozási díj Ft/W 6,8

III.
Az I. és II. pontban megállapított díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
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3066
613

2. sz. melléklet
A hődíj számítóképletei
H = k * H0
ahol:
H: az új, az 1.sz.melléklet I/2.1. pontja szerinti lakosági hődíj (Ft/GJ), egész Ft-ra kerekítve
k: korrekciós tényező
H0: lakossági alap hődíj, a módosítás előtti utolsó hatályos lakossági hődíj (Ft/GJ)
k = g * G/G0 + f * F/F0 + v * V/V0
ahol:
g: a földgáz felhasználási aránya, g = 0,9751
G:a távhőszolgáltató által vásárolt földgáz fajlagos ára az 1.§ (2) bekezdés szerinti hődíj változtatást megelőző
naptári félévben (Ft/köbméter) két tizedesjegyre kerekítve
G0: a földgáz fajlagos ára a lakosságialap hődíj meghatározásánál (Ft/köbméter), két tizedesjegyre kerekítve
f: a fűtúolaj felhasználás aránya, f = 0,0223
F: a távhőszolgáltató által az 1.§ (2) bekezdés szerinti hődíj változtatást megelőző naptári félévben vagy előtte
vásárolt fűtőolaj utolsó beszerzési ára (Ft/to)
F0: a fűtőolaj ára a lakossági alap hődíj meghatározásánál (Ft/to)
v: a vásárolt hő aránya, v = 0,0026
V: a távhőszolgáltató által vásárrolt hő hődíja az 1.§ (2) bekezdés szerinti hődíj változtatást megelőző naptári félév
utolsó napján (Ft/GJ)
V0: a vásárolt hő hődíja a lakossági alap hődíj meghatározásánál (Ft/GJ)
2. Használati melegvíz
M = qm * H
ahol:
M: az új, az 1.sz.melléklet I/2.2. pontja szerinti lakossági használati melegvíz hődíj, egész Ft-ra kerekítve
qm: melegvíz készítés rendszerre jellemző, a 2.§ (1) bekezdésben meghatározott átlagos fajlagos hőfelhasználása

FIGYELEM!
A közgyűlés által elfogadott rendeletek hiteles szövegét Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett
rendelet, valamint a testületi ülésekről készült, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodáján
megtekinthető
jegyzőkönyvek
tartalmazzák.
A

rendeletek

szövege

közlésre

kerül

az

önkormányzat

közlönyében

is.

A fentiektől eltérő egyéb közlési módok hitelesnek nem (csak tájékoztató jellegűnek) tekinthetők!
Kapcsolódó előterjesztés
Kapcsolódó jegyzőkönyv

39/2006. (XII. 21.) Ök előterjesztés
17/2006. (XII. 21.) Kgy jegyzőkönyv
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