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 Tisztelt Képviselõ-testület! 

 

 

A távhõszolgáltatás körülményeinek változása szükségesség teszi, hogy ismételten javaslatot 

tegyünk a távhõszolgáltatás hõdíjának emelésére. 

A Kormány 231/2006. (XI.22.) Korm. sz. rendelete a lakosság energiafelhasználásának szoci-

ális támogatásáról megváltoztatta az eddig alkalmazott gázár támogatási rendszerét. 

Eddig a tömbösített gázár támogatás következtében a lakossági gázár után minden távhõszol-

gáltatást igénybe vevõ fogyasztó a jövedelmi viszonytól függetlenül kapta a támogatást, me-

lyet a távhõdíj árának megállapításánál figyelembe vettünk. 

A fenti kormányrendelet módosította a támogatási rendszert, melynek következménye, hogy 

2007. január 01-tõl a gázszolgáltató teljes értéken számlázza Cégünknek az elfogyasztott gázt. 

A támogatási rendelet értelmében a távhõszolgáltatást igénybevevõ fogyasztók a jövedelmi 

viszonyuknak megfelelõen jogosultak a támogatást igénybe venni. 

A gázár támogatásának megvonása Cégünknél 21.025 eFt többlet költséget eredményez.  

Ez a többlet költség csak a lakossági hõdíjat érinti, így az eddigi 1.285,- Ft/GJ helyett 1.695,- 

Ft/GJ-t jelent, ami 31,90%-os emelés. 

A távhõdíj kalkulációjának egyéb díj eleme nem változik. 
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Az új támogatási rendszerbõl adódóan az alábbi táblázat tartalmazza a támogatásra jogosult 

fogyasztók 1 GJ hõmennyiségének fizetendõ díját. 

Jövedelmi  
kategória 

Támogatási  
kategória 

Új ár 
Ft/GJ 

ÁFÁ-val 

Támogatás 
mértéke 

Fizetendõ 
Ft/GJ 

ÁFÁ-val 

Jelenleg  
fizetendõ 

Ft/GJ  
ÁFÁ-val 

53.660,- a./ 2.034,- 1.680,- 354,- 1.542,- 

53.660–67.075,- b./ 2.034,- 1.380,- 654,- 1.542,- 

67.075–80.490,- c./ 2.034,- 1.068,- 966,- 1.542,- 

80.490–93.905,- d./ 2.034,- 768,- 1.266,- 1.542,- 

93.905,- felett  2.034,- 0,- 2.034,- 1.542,- 

 

A táblázatban szereplõ díjtételek az ÁFÁ-t is tartalmazzák, mivel a támogatás bruttó módon 

történik és a számla értékébõl vonandók le. 

A fenti táblázatból kitûnik, hogy a támogatásra jogosult fogyasztók a jelenlegi hõdíjhoz ké-

pest még az emelést követõen is lényegesen kevesebb díjat kell, hogy fizessenek. 

A hatósági árváltozások hatása a távhõszolgáltatási díjban szereplõ tételekre: 

adatok ezer Ft-ban 

Fûtési hõdíjak Elõzõ  
kalkuláció 
2006. okt. 

Emelés Új kalkuláció 
2007. jan.1. 

Növekedés %-a 

     
Lakossági díjak     
Gázköltség 40.191 21.025 61.216 52,3% 
Termálköltség 6.451 0 6.451 0% 
Áram költség 19.251 0 19.251 0% 
Összesen: 65.893 21.025 86.918 31,9% 
     
Átlagos  
hõmennyiség 

51.279  51.279 GJ  

     
Lakossági hõdíj 
árváltozás mér-
téke 

1.285  1.695 Ft/GJ  
31,9% 

     
Melegvíz hõdíj 
0,2 GJ/m3 la-
kossági díj 

257 Ft/víz m3   339 Ft/ víz m3 31,9% 

A hõdíj tételek 31,9%-os mértékû emelése lényegesen alacsonyabb mint a tisztán gázüzem-

mel mûködõ távhõszolgáltatók áremelése, amely tisztán a támogatási rendszer átrendezésébõl 

adódik. 
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A környezõ városok díjemelési szándékáról nincs adatunk, de például a Dalkia Zrt. a Szentes, 

Kossuth tér 5. és Apponyi tér G. ép. fûtési hõdíját a benyújtott kalkuláció alapján 74,58%-kal 

emeli 2007. január 01-tõl. 

 

A javaslatban szereplõ díjtételek hatása egy átlagos méretû távfûtött lakásra: 

Lakás alapterülete 52 m2, fûtött légköbméter 135 lm3, fûtési hõdíj átlagfogyasztás 33 

GJ/idény, melegvíz átlagmennyisége 6 m3/hó. 

 

 Jelenlegi díj 
ÁFÁ-val 

Új kalkuláció  
ÁFÁ-val 

Alapdíj 42.768,- 42.768,- 

Fûtési hõdíj (33 GJ/idény9 50.886,- 67.122,- 

Melegvíz hõdíj 
(6 m3/hó = 14,4 GJ/év) 

22.205,- 29.290,- 

Éves díj összesen 115.859,- 139.180,- 

 

Fizetendõ díjak a támogatási sávok figyelembevételével 

Támogatás a./kat. 
1.680,- Ft/GJ 

b./ kat. 
1.380,- Ft/GJ 

c./ kat. 
1.068,- Ft/GJ 

d./ kat. 
768,- Ft/GJ 

Új kalkuláció 139.180,- 139.180,- 139.180,- 139.180,- 

Támogatás 79.632,- 65.412,- 50.623,- 36.403,- 

Nettó fizetendõ 59.548,- 73.768,- 88.557,- 102.777,- 

Jelenlegi díj* 115.859,- 115.859,- 115.859,- 115.859,- 

* A jelenlegi kedvezményes lakossági gázárral számítva. 

A számításokból látható, hogy a szolgáltatás díja csak a támogatásból kiesõ (egy számított 

fõre esõ jövedelem meghaladja a 93.905,- Ft-ot) háztartásokra jelent többlet kiadást. 

 

Fenti kalkuláció alapján kérjük a T. Képviselõ-testületet, hogy a rendelet tervezetben szereplõ 

távhõszolgáltatási díjakat 2007. január 01. napjától a fentiek szerint állapítsa meg. 

 

Szentes, 2006. december 01. 

 

 Döbrõssy Iván 
   Ügyvezetõ  
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Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
………./2006. (…) rendelet-tervezete 

 
a távhõszolgáltatásról szóló 

38/2005. (XII.31.) ÖR rendelet módosításáról 
 
 

1.§ 
 
 
A rendelet 2. számú mellékletének helyébe a következõ melléklet lép: 
 

2. sz. melléklet 
 
A TÁVHÕSZOLGÁLTATÁS LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJÁRÓL 
 
Alapdíj: Ft/lm3/év    264,- 
 
Hõdíj: Fûtési 
  lakossági fogyasztó részére Ft/GJ 1.695,- 
 
 Használati melegvíz hõdíja 
 lakossági fogyasztó részére  Ft/m3    339,- 
 
Csatlakozási díj: az igényelt hõteljesítmény alapján (W)  1.500,-  
 
 
 
A hatályos adózási szabályok szerint az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 

2.§ 
 
Jelen rendelet 2007. január 01. napjától lép hatályba. 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba   Szirbik Imre 
         jegyzõ  polgármester 
 


