
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/237-5/2008.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Hegedűs József ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Minden Bizottság

Meghívottak: Hegedűs József , Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Kárpáti Imre közös képviselő, Tapolca, Sümegi u.20.

Tisztelt Képviselő-testület!

A földgáz közüzemi díjának megállapításáról szóló 96/2003.(XII.18.) GKM rendelet
módosításáról megjelent 5/2008.(III.1.) GKM rendelet 5,85 %-al emelte meg a földgáz
közüzemi díját az 500 m3/h feletti lekötéssel rendelkezők számára. Tapolcán a
távhőszolgáltatást ellátó társaság 3 fűtőművében 1262 m3/h lekötött teljesítménnyel
rendelkezik, így ez az áremelés április 1-e után érintette. A rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott árszabás szerinti közüzemi gáz díja idén már kétszer emelkedett, 2008. január 1-
én mintegy 5 %-al, 1,985 Ft/MJ összegről 2,086Ft/MJ összegre, jelenleg pedig 2,208Ft/Mj . A
20 m3/h alatti gázmérővel rendelkezők alapdíja és gázdíja szintén 5,85 %-al emelkedett,
számukra a gázdíj elérte a 2,659 Ft/MJ értéket. Az előterjesztés készítésének időpontjában meg
nem erősített információk szerint 2008. július 1-től további 10 %-os hatósági árváltozásra lehet
számítani, amely díjat a fűtési szezon előtt még további emelés fog érinteni.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. a hőenergia előállításához szükséges földgázt az EON
Energiaszolgáltató Kft-től szerzi be. A földgáz piac libelarizációja irányába tett szabályozási
rendszer változások alapján az energiaszolgáltató megtette ajánlatát a 2008. július 1. utáni
időszakra vonatkozóan. Az új árképzés lényege, hogy a szolgáltató egy a földgáz
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003.(X.28.) GKM rendelet alapján
megállapított képlet alapján számlázza le az elfogyasztott gázt, ahol a változóban a USD értékét
a számla kiállításának napján érvényes jegybanki hivatalos keresztárfolyam alapján állítják be.
A képletet nézve : Pn= PoX{F(Fo+G)Go}{USD/Gj}.
Az előterjesztés mellékleteként csatolt anyagban igazgató úr részletesen kifejti ennek az
árképzésnek a képletbe foglalt elemeinek jelentését. Számunkra lényegesebb körülmény az,
hogy ilyen gyakori hatósági árváltoztatás mellett többször is előfordulhat az az eset, hogy a
szolgáltató olcsóbban kénytelen adni a hőenergiát, mint amennyibe neki kerül az előállítása. Ez
a mai napra jellemző helyzet is, hisz a társaság által márciusban beterjesztett 5,85 %-os emelést
a Képviselő-testület nem engedte végrehajtani.



A távhőszolgáltatásról, valamint a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról szóló 14/2006.(VI.19.) Kt. rendeletben megállapított hődíj 2008. január 1-től
eddig 2.959,-Ft/Gj mértékében került megállapításra. A társaság javaslatára ez a legmagasabb
hatósági ár egy képlet alapján kerülne szabályozásra, amely a következő:

H= A + Pn/V

Ahol A = A lekötött maximális teljesítmény x a földgáz jelenlegi fűtőértékével x a
teljesítménydíjjal, és mindezek szorzata osztva az éves várható hőenergia értékesítéssel. Így az
„A” jelenlegi értéke 572,-Ft/Gj, amely a rendelkezésre álló teljesítmény alapdíjának felel meg.
A Pn értéke az EON Energiaszolgáltató által kerül meghatározásra, amely érték az USD
jelenlegi árfolyamát figyelembe véve (155,10,-Ft) 2,208,-Ft/Mj. Valamint a „V”értéke, amely
a rendszer hatásfokának felel meg. A képletben szereplő tényezők behelyettesítése alapján
3.332,-Ft/Gj értéket kapunk, amely díj az eddig alkalmazotthoz képest 12,6 %-os változást
jelent.

Ez az emelés a kompenzációban szereplő háztartások részére a tényleges emeléstől eltérő
mértékű is lehet a megállapított kompenzációs sáv tükrében, de egy átlagosnak mondható
melegvízzel ellátott 55 m2-es lakás évi fűtés költségét 20.005,-Ft-tal emeli meg. A
hőfogyasztási jelleggörbe adatait is figyelembe véve, a fenti példában említett lakásnak az
emelés a nyári hónapokban 6-700,-Ft többlet kiadást jelent, a fűtési szezonban pedig nyilván
magasabbat.

Tisztelt Képviselő-testület !

Javaslom, hogy a mellékelt, igazgató úr által készített díjképzési eljárást építsük be
rendeletünkbe, hisz a rendszert előre modelezve, nem tud a testület minden hónapban az
aktuális devizaárfolyam alapján hődíjat megállapítani. A társaság ügyvezetését pedig kérjük
arra, hogy tegyenek meg mindent az általuk befolyásolható tényezők kordában tartására, és
kedvezővé tételére (Pl: csupán a szükséges lekötött teljesítmény, és a hatásfok javítása).

Kérem az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Tapolca, 2008. május 23.

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…../2008. (……) Kt. rendeletei
közé iktatja.

Ács János sk.
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
…../2008. (………) 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.§ A lakossági távhőszolgáltatás hődíjának legmagasabb hatósági ára 2008. július 01-től:

H=A+Pn/V + ÁFA mérték Ft/Gj

A= a lekötött csúcsteljesítmény x a földgáz fűtőértéke x közüzemi teljesítménydíj

Éves értékesített hőmennyiség

Pn= EON Energiaszolgáltató Kft. által meghatározott számlán szereplő ár

V= A távfűtési rendszer hatásfoka, min:80 %

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. július 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésekor fennálló
távhőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Tapolca, 2008.május 23.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző
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