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Tisztelt Képviselő-testület!
Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 223. § (21)
bekezdése módosította az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvénynek
(Ártörvény) a lakossági távhőszolgáltatás díjának meghatározására vonatkozó rendeletalkotási
felhatalmazást.
E szabályozás következtében a lakossági távhőszolgáltatás díjának esetében megszűnt az
önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazása.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 57/D. § (1)
bekezdés szerint:
„57/D. § (1) 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 továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a
hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a
miniszter rendeletben állapítja meg.”
Az Ártörvény 7. § (5) bekezdése valamint az Ártörvény mellékletének „I. Legmagasabb ár”
pont „B) Szolgáltatások alpontja alapján a távhőszolgáltatás csatlakozási díját továbbra is a
települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg rendeletében.
A Tszt. 57/D. § (1) bekezdésében a jogalkotó felhatalmazást adott a miniszternek a hatósági
ár meghatározása kapcsán, amely rendeletet a miniszter 2011. év végén tette közzé. Tekintve,
hogy magasabb jogszabály határozta meg a távhőszolgáltatás árát, mint az önkormányzat
rendelete, így az Önkormányzat rendeletében meghatározottak már nem alkalmazhatók.

Az előbbiek okán Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete által elfogadott
25/2012. (VII.1.) számú rendelete – a távhőszolgáltatásról – több bekezdésének technikai
módosítása vált szükség.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Távhőtörvény 6. § (2) bekezdés b) pontja
és az 57/D. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testületének a miniszteri
rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket meghatározására
továbbra is felhatalmazása van.
Kérjük T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról dönteni szíveskedjen.

Tata, 2012. február 9.

Michl József
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

dr. Fogarasi Richárd
csoportvezető

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……… / 2012 . ( .) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló
25/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 25/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 17/A. § (6) bekezdésében a „157/5005. (VIII. 15.) Korm. rendelet”
szövegrész helyébe a „157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet” szöveg lép.
2.§ (1) Ez a rendelet 2012. február 20-án lép hatályba és 2012. február 21-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet:
1. 1. § c) pontja,
2.7.§ (2)-(3) bekezdése,
3. 9.§ (2)-(3) bekezdése,
4. 18. § (3) bekezdése, és az
5. 1. melléklete.

M i c h l József
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

INDOKOLÁS
Az 1 §-hoz
Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 223. § (21)
bekezdése módosította az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvénynek
(Ártörvény) a lakossági távhőszolgáltatás díjának meghatározására vonatkozó rendeletalkotási
felhatalmazást.
E szabályozás következtében a lakossági távhőszolgáltatás díjának esetében megszűnt az
önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazása.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik.

