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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Energia Hivatal Statisztikai és Elemzési Főosztálya (továbbiakban: Hivatal) 2012.
június 04-én kelt megkeresésében tájékoztatást adott, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 2011. április 15-től hatályos 57/D. § (1) és (2)
bekezdése értelmében a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági
felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági árát miniszteri rendelettel kell megállapítani. A rendeletet megalapozó javaslatot a
Hivatalnak minden év augusztus 31-ig kell előterjesztenie a miniszter részére.
A Tszt. 57/D. § (4) bekezdése értelmében a Hivatal javaslata kialakításához bekéri az érintett
önkormányzatok képviselő-testületének ármegállapítással, árváltozással kapcsolatos
állásfoglalását. A Hivatal Önkormányzatunk állásfoglalását legkésőbb 2012. július 10. napjáig
írott formában postai úton kéri megküldeni.
A város távhőszolgáltatási rendszerét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött üzemeltetési szerződés értelmében 1999. augusztus 01-től az ALFA-NOVA Kft végzi.
A város távhőellátása két telephelyről – egymástól elszigetelten - történik. A Déli Fűtőmű
látja el a város központját és a déli részét, a Kadarka Fűtőmű pedig a város északi részét.
A Déli Fűtőműben 3 db forróvizes és 2 db melegvizes kazán van beépítve összesen 45,8 MW
hőteljesítménnyel. Telephelyen belül a Pannon Kogen Kft. tulajdonában levő kapcsoltan hőt
és villamosenergiát termelő 2 db gázmotor által – összesen max. 4,5 MW hőteljesítményig termelt hőenergiát az ALFA-NOVA Kft. átveszi és a távhőszolgáltatásban hasznosítja.
A Kadarka Fűtőműben 4 db kisteljesítményű melegvizes kazán – összesen 5,1 MW
beépített hőteljesítménnyel - biztosítja a városrész távhőellátását.
A távhőszolgáltatásba jelenleg 5674 db lakás és 255 db közületi fogyasztó van bekapcsolva.
Közel 5600 db lakásban a melegvízszolgáltatást is az ALFA-NOVA Kft. végzi.
Mint már ismertettük, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági
felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díját – mint
legmagasabb hatósági árat –, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal
javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg.
A Tszt. 57/D. § (7) bekezdése szerint, ha a képviselő testület a megadott határidőn belül nem
foglal állást, a Hivatal annak hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére.
Mivel a távhő termelő és szolgáltató közvetlenül a Hivatal részére küldi meg a
távhőszolgáltatás díjtételeinek módosításához szükséges adatokat, számításokat,
önkormányzatunknak csak elvi állásfoglalásra van lehetősége.
A körülményekre és a jogszabályi háttérre tekintettel javasoljuk, hogy a hatósági ár
ösztönözze a távhő és használati melegvíz biztonságos és költséghatékony termelését,
szolgáltatását, a hatékony gazdálkodást, a szolgáltatás minőségének javítását, a távhővel való
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takarékosságot, ugyanakkor biztosítsa az elvárt nyereséget a szolgáltató számára, valamint
biztosítsa a folyamatos termelés és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit.
Figyelembe kell venni a kapcsolt (gázmotor által termelt hő és villamos energia) és a
lehetséges fejlesztések során megvalósuló megújuló energiaforrással történő hőtermelés
kimutatható gazdasági és környezetvédelmi előnyeit.
Figyelembe kell venni továbbá a fogyasztói oldal fizetőképességének megőrzését is!
Szekszárd Megyei Jogú Város területén érvényes távhőszolgáltatás díjak (ALFA NOVA Kft.
honlapjáról):
Lakossági alapdíjak:

Fűtési alapdíj:
300,18 Ft/lm3/év+ÁFA
Használati melegvíz alapdíj: 53,76 Ft/lm3/év+ÁFA
Együttes alapdíj:
353,94 Ft/lm3/év+ÁFA

Hődíj: (mért hőenergia) Lakossági hődíj:
Nem lakossági hődíj:
Egyéb alapdíj:

3.230 Ft/GJ+ÁFA
3.305 Ft/GJ+ÁFA

Szolgáltató tulajdonú hkp-ban: 7.091.115 Ft/MW/év+ÁFA
Fogyasztói tulajdonú hkp-ban: 6.123.418 Ft/MW/év+ÁFA

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2012. június 20.

Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. Törvény 57/D. § (4) bekezdésén alapuló felhatalmazás alapján a távhő- és
használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával kapcsolatban a következő állásfoglalást
adja:
A körülményekre és a jogszabályi háttérre tekintettel javasolja, hogy a Hivatal által
megállapítandó hatósági ár ösztönözze a távhő és használati melegvíz biztonságos és
költséghatékony termelését, szolgáltatását, a hatékony gazdálkodást, a szolgáltatás
minőségének javítását, a távhővel való takarékosságot, ugyanakkor biztosítsa az elvárt
nyereséget a szolgáltató számára, valamint biztosítsa a folyamatos termelés és biztonságos
szolgáltatás indokolt költségeit. Figyelembe kell venni a kapcsolt (gázmotor által termelt hő
és villamos energia) és a lehetséges fejlesztések során megvalósuló megújuló energiaforrással
történő hőtermelés kimutatható gazdasági és környezetvédelmi előnyeit. Az ármegállapításkor
ugyanakkor tekintettel kell lenni a fogyasztói oldal fizetőképességére, és a fizetőképesség
megőrzésére is.
A fentiekre tekintettel – az alap energiahordozó árak és egyéb közüzemi szolgáltatói díjak
változása, valamint az esetlegesen szükségessé váló árváltozás kivételével – javasolja a
lakossági és az intézményi távhőszolgáltatással kapcsolatos 2012. évi díjak változatlanul
hagyását.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az állásfoglalásáról a Magyar Energia Hivatalt
írásos formában, postai úton értesítse.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Horváth István polgármester

