Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008.október 30-ai ülésére.
Tárgy: Rendelettervezet a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 2/2008. (II. 14.) számú rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A DISTHERM Kft. ügyvezetője kérésére és elkészítésében a mellékelt dokumentumok
alapján előterjesztem a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és díjalkalmazás
feltételeiről szóló 42/2003. (XII. 17.) számú rendelet módosítását „javaslat” megnevezéssel.
A Distherm Kft gázszabadpiacra történő kilépésével egy időben 2008 júniusában, valamint
szeptemberében a szabadpiaci gázáremelkedésekre hivatkozva, korábban díjemelési
javaslattal fordult a Képviselő-testülethez. Mivel a júniusi előterjesztésében a javaslatánál
eltért a korábbi szerződéses képletformuláktól, a Képviselő-testület szakértőket bízott meg a
díjemelési előterjesztés megvizsgálására. A szakértők hosszas egyeztetés után 2008
szeptember 4.-ére elkészítették javaslatukat, melyet a képviselő-testület a szeptemberi ülésen
megtárgyalt és megbízta a taggyűlési képviselőt, hogy a szakértők bevonásával kezdjenek
azonnali egyeztető tárgyalásokat a Distherm Kft vezetőjével és társtulajdonosával. A két
fordulós tárgyalás után sikerült kidolgozni az üzemeltetői szerződés kiegészítését jelentő
megállapodás tervezetet, mely a szabadpiaci gázbeszerzés körülményeit szabályozza. Ezen
kívül megállapították a 2008 júniusi, valamint az októberi díjemelés mértékét, melyet a
megállapodás tervezetben rögzítettek. A tárgyaláson a Distherm Kft bejelentette igényét a
2008 június és 2008 október 1 közötti időszakra vonatkozó díjbevételi kiesésének
Önkormányzatunk által történő átvállalására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a távhő díj emeléssel kapcsolatos előterjesztést
megvitatni és a rendeletmódosítási ,illetve határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2008. október 13.
Urbán Gábor
műszaki főmunkatárs
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-Testülete

1.) Fogadja el a DISTHERM Kft.vezetőjével és a
társtulajdonos Dalkia Energia Zrt munkatársaival
történt megállapodásról szóló tájékoztatót.
2.) Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Distherm Kft
üzemeltetői szerződésének mellékletét képező
megállapodást
szakértők
által
jóváhagyott
szövegmódosításokkal aláírja.
Felelős: Miskolczi József
Határidő: 2008.október 30.

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának
……/2008. (………) számú rendelete
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 2/2008. (II. 14.) számú rendelet módosításáról
( Tervezet )
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A 42/2003. (XII. 17.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet
(díjmeghatározás) lép:
Díjak:
1.

2.

ÁFA nélküli díjak

Alapdíj 4. § (1) bekezdés
a. pont: lakossági fogyasztó részére
• Fűtési célú felhasználáskor
• Melegvíz célú felhasználáskor
Hő díj, fűtési:
a. lakossági fogyasztó részére

Egység

Emelt díj

Régi díj

Ft/lm3/év
Ft/lm3/év

248,96
62,15

248,96
62,15

Ft/GJ

4.519

3.928,06

Hő díj melegvíz:
a. lakossági fogyasztó részére

Ft/Gvízm3

995,32

701,43

A számlázásnál a mindenkori érvényes általános forgalmi adóval, továbbá a víz díjjal és
csatornadíjjal növelt összeget kell figyelembe venni.
2. §
Ez a rendelet 2008. november 01-jén lép hatályba.

Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester

