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Oroszlány Város Önkormányzatának
24/2007. (XII.12.) Ör. rendelete

a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 44/2005. (XII. 28.) Ör. rendelete módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, az 57. § (1) bekezdésében, valamint az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 44/2005. (XII.28.) Ör. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Lakossági és egyéb felhasználóknál az alapdíj megállapításánál figyelembe kell venni:
a. a lakossági és egyéb felhasználók számára vásárolt hőenergia teljesítménydíját és különdíját,
b. az amortizációs költségeknek teljesítményarányosan a lakossági és egyéb felhasználókra jutó

részét,
c. a távhőrendszer működtetéséhez szükséges villamos energia költséget,
d. a szolgáltató működéséhez szükséges, maximum 8 %-os eszközarányos nyereséget.”

2. §

A R. 8. §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel:

„(4) Az önálló méréssel rendelkező felhasználók alapdíj helyett szolgáltatás-fenntartási díjat fizetnek
abban az esetben, ha a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltetik. Az alapdíj mértéke a szüneteltetés
megkezdését követő hónap első napjától számított 12 hónapon át az alapdíj 50 %-a, ezt követően
azonos az alapdíj mértékével.”

3. §

A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A lakossági és egyéb fogyasztók esetében a hődíj megállapításánál figyelembe kell venni:
a. a szolgáltató által vásárolt távhő hődíját,
b. a számítással meghatározott hálózati hőveszteséget,
c. az üzemeltetés és fenntartás során szükségszerűen pótolt víz díját,
d. a szükségszerűen pótolt víz hőtartalmának ellenértékét,
e. a távhőszolgáltató rendszer működésének valamennyi felmerülő költségét (bér, járulékok, adók,

vásárolt szolgáltatások, a távhőrendszer működtetéséhez szükséges villamos energia költség
nélkül).”
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4. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:

1 sz. melléklet

A távhőszolgáltatás legmagasabb árai

Megnevezés Lakossági

fűtés melegvíz
Alapdíj 220.00 32.00

Ft/lm3/év
+ ÁFA

Hődíj 2.437         Ft/GJ + ÁFA

5. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:

„2. számú melléklet

A távhőszolgáltatásért fizetendő egyéb díjak

1. Csatlakozási díj üzemi fogyasztók részére 8.100.000 Ft/MW
2. Csatlakozási díj lakossági fogyasztók részére    165.500 Ft/lakás
3. Csatlakozási díj egyéb fogyasztók részére           715 Ft/lm3
4. Pótdíj    414.833 Ft/MW
5. Fejlesztési díj           2.80 Ft/lm3/hó”

6. §

A rendelet 3. számú mellékletében szereplő árképlet helyébe az alábbi árképlet lép, egyidejűleg a
jelölések közül az FD hatályát veszti:
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Alapdíj

Lakossági vevő

A1 = A0 + ADe + ADS + STÉ1

A0 = (T0 + KD0 + VK0 + VH0 + N0) / ML0

ADe = A0 x {ML0 / ML1 - 1} + {(T1 - T0) + (KD1 - KD0) + (VK1 - VK0) + (VH1 - VH0) + (N1 - N0)} /
ML1

ADS

STÉ1

Hődíj

Lakossági vevő

H1 = H0 + HDe + HDs

H0 = (Q0 + PV0 + HV0 + S0) / MQ0

HDe = H0 x {MQ0 / MQ1 - 1} + {(Q1 - Q0) + (Pv1 - Pv0) + (Hv1 - Hv0)} / MQ1

Q0 = MQ0 x a0 x v0

Q1 = MQ1 x a1 x v1

HDs = {(S1 - S0) - K} / MQ1

S1

7. §

(1) A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt e rendeletnek
a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 44/2005. (XII.28.) Ör. rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalására.

Oroszlány, 2007. november 27.

Dr. Judi Erzsébet Rajnai Gábor
jegyző polgármester


