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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/… (…) önkormányzati rendelete  

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 

törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 20. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

10.§ a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya és Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati 

rendelet 5. mellékletének I.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi 

és Rendészeti Bizottság  véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 

9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Almási Csaba Janiczak Dávid  

 jegyző polgármester 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a …/… (...) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez  

 

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI 

Ózd Város Önkormányzatának területén 

 

az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 

 
DÍJTÉTEL 

MEGNEVEZÉSE 

Mérték-
egysége 

Egységár áfa nélkül 
Egységár áfával 

1. LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK    

a) Alapdíj    

- Fűtési célú felhasználáskor Ft/lm3/év 242,13 254,24 

- Melegvíz célú felhasználáskor Ft/lm3/év 59,31 62,28 

- Együttes felhasználáskor Ft/lm3/év 301,44 316,52 

Alapdíj havi – fűtési célú felhasználáskor Ft/lm3/hó 20,17 21,18 

- Melegvíz célú felhasználáskor Ft/lm3/hó 4,94 5,19 

- Együttes felhasználáskor Ft/lm3/hó 25,11 26,37 

b) Hődíj Ft/GJ 2.583,82 2.713,01 

c) Fűtési részszámla hődíj Ft/lm3/6hó 609,49 639,96 

         Fűtési részszámla hődíj  Ft/GJ 2.583,82 2.713,01 

d) Melegvíz hődíj Ft/víz m3 757,36 795,23 

        Melegvíz hődíj Ft/GJ 2.583,82 2.713,01 

2. KÜLÖN KEZELT INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB FELHASZNÁLÓK    

a) Alapdíj    

- Fűtési célú felhasználáskor Ft/lm3/év 401,50 421,50 

- Melegvíz célú felhasználáskor Ft/lm3/év 98,00 103,00 

- Együttes felhasználáskor Ft/lm3/év 499,50 524,50 

- I.   kategória Ft/MW/év 12.117.326,00 12.723.192,00 

- II. kategória Ft/MW/év 13.471.853,00 14.145.445,50 

        Alapdíj havi – Fűtési célú felhasználáskor Ft/lm3/hó 33,45 35,12 

- Melegvíz célú felhasználáskor Ft/lm3/hó 8,17 8,58 

- Együttes felhasználáskor Ft/lm3/hó 41,62 43,70 

- I.   kategória Ft/MW/hó 1.009.777,16 1.060.266,02 

- II. kategória Ft/MW/hó 1.122.654,41 1.178.787,13 

b) Hődíj Ft/GJ 3.480,00 3.654,00 

c) Melegvíz hődíj Ft/víz m3 1.020,00 1.071,00 

       Melegvíz hődíj Ft/GJ 3.480,00 3.654,00 

 

A távhőszolgáltatás díjait 5 % forgalmi adó terheli.” 



 

 

Indokolás 

 

 

Általános indokolás 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 

9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a távhőszolgáltatás díjtételeit 

tartalmazza. A melléklet aktualizálására azért vált szükségessé, mert a közelmúltban az Ózdi 

Távhő Kft.-nél bevezetésre került számlázási program váltás történt, így lehetővé vált az 

értékesítési rendszer adta korszerű lehetőségek, fejlett digitális eszközök minél szélesebb 

körben történő alkalmazása. A módosítás nem jár a távhődíjtételek emelkedésével, az 

alkalmazandó hőmennyiség méréséhez igazodó mértékegységváltozást tartalmaz (lm3 alapú 

számítási rendszer helyett áttér a GJ alapú számításra). 

  

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön 

kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint 

legmagasabb hatósági árat -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) javaslatának 

figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben (50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet) 

állapítja meg. A távhőszolgáltató által alkalmazni kívánt árakat a MEKH megvizsgálta, a 

változással kapcsolatosan nem emelt kifogást, azonban felhívta a figyelmet, hogy a díjtételek 

átstruktúrálásából adódóan a felhasználók nem fizethetnek többet a jelenlegi hatósági díjaknál.  

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

A Rendelet 1. melléklete a távhőszolgáltatás ellenértékének megállapításánál alkalmazott 

díjtételeket tartalmazza. 

 

 

 

2.§-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

  



 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján 

 

 

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(...) önkormányzati rendelete a 

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén 

történő végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete rendelet módosításáról. 

 

2. A képviselő-testületi ülés időpontja: 

2021. december 9. 

 

3. Társadalmi hatások  

A rendelet tervezet elfogadása a felhasználók természetes igényét elégíti ki azzal, hogy 

korszerűbb szolgáltatást tesz lehetővé a hőmennyiség ellenértékének – mérési rendszerben 

történő - megállapítása érdekében. 

 

4. Gazdasági és költségvetési hatások 

A rendelet tervezet elfogadása nem ró gazdasági és költségvetési terhet az Önkormányzatra. 

 

5. Környezeti és egészségi következmények 
A rendelet tervezet elfogadásának nincsenek környezeti és egészségügyi következményei. 

 

6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók tájékoztatása, az árstruktúra változását 

magyarázó dokumentumok előállítása kismértékű adminisztratív terhet ró a távhőszolgáltatóra. 

 

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A távhőszolgáltatás – elsősorban a lakossági felhasználók esetében -, természetes 

monopolhelyzetet élvező szolgáltatás, ezért a felhasználót a helyzetből fakadó hátrányoktól 

meg kell védeni. Az ármegállapításra vonatkozó rendelkezéseket minél érthetőbb módon közzé 

kell tenni. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a lakossági igénynek az 

Önkormányzat nem tesz eleget.  

 

8. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

 


