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I.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20.
pontja értelmében a távhőszolgáltatás biztosítása helyi közügynek minősül.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Tv. (a továbbiakban Tszt.) 6. § (2) bekezdés b) és e) pontja
alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a távhőszolgáltatási
csatlakozási díjat és a távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, az új vagy növekvő

távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától kérhető csatlakozási díjat. Mindennek
megfelelően a távhőszolgáltatói hálózatra való csatlakozásért fizetendő díjakat a távhőszolgáltatási
díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006.
(II. 24.) rendeletünk (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete rögzíti.
A Tszt. 33. § (2) bekezdése és 34. § (4) bekezdése értelmében a távhő árával nem fedezett, a
távhőszolgáltató által bejelentett új, vagy növekvő igényre vonatkozó fejlesztési költségek fedezetének
viselésére a távhőtermelő és a távhőszolgáltató állapodik meg. Az új vagy növekvő távhőigénnyel
rendelkező felhasználási hely tulajdonosától a távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás díjával nem fedezett
fejlesztési költségekre az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű csatlakozási díjat kérhet,
mely magában foglalhatja a 33. § (2) bekezdés alapján fizetett fejlesztési költség teljes, vagy részleges
fedezetét is. A csatlakozási díjon túlmenően azonban a távhőszolgáltató további költséggel nem
terhelheti a felhasználási hely tulajdonosát.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) kezdeményezte a
távhőszolgáltatás csatlakozási díjának 10 % -kal történő növelését.
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, majd a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében 2020. december 19. napjától
2022. június 30. napjáig az önkormányzat és szervezetei által nyújtott szolgáltatásért, végzett
tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő
díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díjak) mértéke nem lehet magasabb,
mint ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos
és alkalmazandó mértéke.
Fentiek alapján 2022. július 1. napjától a díjak emelésére lehetőségük van az önkormányzatoknak.
A távhőszolgáltatás fejlesztéséről történő hatékony gondoskodás biztosítása céljából – figyelemmel
a napjainkban tapasztalható gazdasági folyamatokra is – indokoltnak tartjuk a távhőszolgáltatói
hálózatra való csatlakozásért fizetendő díjak 10%-kal történő megemelését.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében fizetési
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie, melyre tekintettel a díjemelést tartalmazó rendeletmódosítás
hatálybalépésének dátumaként 2022. augusztus 1. napját javaslom megállapítani.

II.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Társadalmi hatása, hogy 2022. augusztus 1-től a
Közgyűlés által meghatározottak szerinti díjat kell fizetni a hálózatra való csatlakozásért. Gazdasági,
költségvetési hatás, hogy az emelés után több bevételhez juthat a Távhőszolgáltató.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet módosításnak környezetvédelmi és egészségi
következményei nincsenek.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet módosítása az adminisztratív terheket nem
befolyásolja, a már meglevő rendszer képes ellátni a szükséges feladatokat az eltelt időszakhoz
hasonlóan.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendeletmódosítás elmaradása megnehezíti a hőszolgáltató hálózatra történő csatlakozási igények
teljesíthetőségét.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Rendelet módosítása számottevő többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
III.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett
ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjék.

Debrecen, 2022. június 9.

Pacza Gergely

főosztályvezető

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
_____________/2022. (____) rendelete
a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás
egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása

érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022.
(V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
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 és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 6. § (2) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.
24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottsága, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya és a
Lakásszövetkezetek Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás
egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.

2. §
Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Papp László
polgármester

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző

1. melléklet a/az ……/2022. (VI. …) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez
A távhőszolgáltatói hálózatra való csatlakozásért fizetendő díjak
1. A szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítéséért fizetendő díj
A

B

1.

Csatlakozni kívánó felhasználó által Szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték
igényelt hőteljesítmény nagysága (kW) létesítési díja (Ft/nyomvonal folyóméter)

2.

0 - 800 között

60 500

3.

800 - 1.500 között

80 300

4.

1.500 fölött

156 200

2. A szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítéséért, bővítéséért, átalakításáért
fizetendő díj
A

B

1.

Csatlakozni kívánó felhasználó által Szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás
igényelt hőteljesítmény nagysága létesítési, bővítési, átalakítási díja
(kW)
(Ft/kW)

2.

0 - 100 között

12 100

3.

100 - 200 között

5 500

4.

200 - 300 között

3 850

5.

300 - 400 között

2 750

6.

400 - 1.000 között

1 980

7.

1.000 fölött

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

990

