Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2010. (VI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a távhıszolgáltatásról, a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a
díjalkalmazás feltételeirıl szóló, a 30/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel
módosított 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet módosítására

A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban Tszt.) 6. § (2) és az
52. § (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján és a Tszt. végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15) Kormányrendelet (továbbiakban Tszt. Vhr.) elıírásainak is
megfelelve Hajdúnánás Város Képviselı-testülete Hajdúnánás közigazgatási területére
érvényesülı hatállyal a távhıszolgáltatással kapcsolatban az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja:
Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény
mellékletében és a Tszt. 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Tszt. Vhr.
3. sz. mellékletében szereplı a Távhıszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (továbbiakban
TKSz) végrehajtására Hajdúnánás Város közigazgatási területére érvényesülı hatállyal a
távhı termelésére, távhıszolgáltatás végzésére és felhasználására kiterjedıen a
távhıszolgáltatási díjakkal kapcsolatosan a képviselı testület a következık szerint
rendelkezik:
1. §
A távhıszolgáltatásról, a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a
díjalkalmazás feltételeirıl szóló, a 30/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel
módosított 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen
rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. június 24.
Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2010. június 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

1. számú melléklet
a 16/2010. (VI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez
A távhıszolgáltatás díjait befolyásoló áremelések hatásainak a távhıszolgáltatás
díjaiban történı automatikus érvényesítése
Hıdíjak:
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HD0 , MVHD0 bázis hıdíj, illetve bázis vízfelmelegítési hıdíj
HD, MVHD aktualizált hıdíj, illetve vízfelmelegítési díj
GD0
bázis gázdíj
RHD0
bázis rendszerhasználati díj
RHD
aktuális rendszerhasználati díj
DEV0
bázis deviza-forint árfolyam
DEV
aktuális deviza-forint árfolyam
V0
bázis villamos energiadíj
V
aktuális villamos energiadíj
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aktualizált, illetve a bázis évi alapdíj
az éves KSH szerinti fogyasztói árindex
az éves KSH szerinti ipari termelıi árindex

Díjképzési elıírások
1.

2.

3.

A Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. a tárgyévet követı évre vonatkozóan (01.01-i
hatálybalépéssel) minden év november hónapjában tesz javaslatot az Önkormányzat felé az
alapdíj fogyasztói és termelıi árindex változásától függı részének növelésére, a fenti
képletek alapján.
A Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. a gázbeszerzés árváltozásából adódó bázis hıdíj
(HD0), valamint bázis vízfelmelegítési díj (MVHD0) változásokat, a gázbeszerzés szerzıdés
megkötését követıen, a gázévet kezdıdıen alkalmazza.
A fentiek szerinti árváltozásokról a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. javaslatot készít az
Önkormányzat részére, amely tartalmazza a számítási alapadatokat, az árváltozások pontos
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mértékét és a hatálybalépés napját, valamint szöveges indoklást. A szolgáltató a díjemelési
javaslatát véleményezésre megküldi az Energia Hivatal részéke, aki max. 30 napon belül dönt
az emelési javaslat elfogadásáról. Amennyiben 30 napon belül nem születik döntés a
szolgáltató jogosult a díjemelési javaslatot közvetlenül az Önkormányzathoz eljuttatni. A
képviselı-testület dönt a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. javaslatáról az
árváltoztatásokkal módosított hıszolgáltatási díj egyes elemeirıl illetve nagyságrendjérıl.
Az évközi (gázéven belüli) deviza árfolyamváltozásokat miatti hıdíj (HD,MVHD)
változások mértékét, a tárgyhónapot megelızı hónapban a gázszolgáltató által kiállított
számlán szereplı deviza árfolyamon kell figyelembe venni. A szolgáltató a változás
mértékérıl a fogyasztókat a tárgyhónapot megelızı hónap 20. napjáig köteles értesíteni. Az
értesítés a kazánházban, az ügyfélszolgálati irodában, valamint a lépcsıházakban kihelyezett
tájékoztatókon történik.
A szolgáltató gázéven belül csak abban az esetben változtathatja meg a hıdíj mértékét, ha a
tárgyhónapban meghatározott hıdíj és a tárgyhónapot megelızı hónapban alkalmazott hıdíj
különbözetének abszolút értéke az 50 Ft-ot meghaladja.
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. az árváltozást követıen utólag tájékoztatási
kötelezettsége van a Polgármester felé. Utóellenırzés céljából a tájékoztató mellékleteként
csatolni kell a számításoknál figyelembe vett bizonylatok másolatát is.
Amennyiben a villamos energia-, a rendszerhasználati díj, valamint a deviza árfolyam
változása miatt az aktualizált hıdíj magasabb mint a bázis hıdíj, abban az esetben a
szolgáltató a 3. pontnak megfelelıen köteles eljárni.
A díjképzési számításnál figyelembe vett bázis adatok:
HD0 = 3.900 Ft/GJ
MVHD0 = 3.900 Ft/GJ
V0 = 40,25 Ft/kWh
RHD0 = 13,74 Ft/m3
USD0 = 250 Ft/USD
GD0 = 68,35 Ft/m3
EURO0 = 310 Ft/EURO
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