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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 8. pont 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: Mayerhoff Attila – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnök 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-i ülésén alkotta meg a 
távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendeletét. A jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elvégeztem a 
rendelet tartalmi felülvizsgálatát és az alábbiakat állapítottam meg: 
 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény jelenleg hatályos rendelkezései 
értelmében „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: hatósági ár) –, a hatósági 
ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatainak figyelembevételével a 
miniszter rendeletben állapítja meg.” (A törvény ezen rendelkezése vonatkozásában Hivatalon 
a Magyar Energiahivatalt, miniszteren pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztert kell érteni.) 
E törvényi rendelkezés folytán tehát kikerült az önkormányzat rendeletalkotási hatásköréből a 
távhőszolgáltatás díjai megállapításának lehetősége. 
 
Jelenleg hatályos rendeletünk megalkotásának időpontjában a nemzeti fejlesztési miniszter 
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelete volt hatályban, melynek 4. §-a szerint „a végfelhasználó a 
távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató számára a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én 
alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni.” A megalkotott 
önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében a képviselő-testület – a jogalkalmazás 
megkönnyítése érdekében – rögzítette a díjmegállapítás alapjául szolgáló, még 2008-ban 
megállapított fogyasztói díjakat, ezek azonban a folyamatosan változó hatósági árakat 
figyelembe véve már nem szolgálnak támponttal. 
 
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületnek e tárgykörben nincs ármegállapító hatásköre, 
indokolatlan és jogszabálysértő lenne a távhőszolgáltatás fogyasztói díjainak önkormányzati 
rendeletben történő rögzítése, ezért szükséges a 3. melléklet hatályon kívül helyezése és 
rendelet 25.§-ának értelemszerű módosítása. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő rendelettervezetet – az 
illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével – elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
Komló, 2013. február 14. 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 



 
1. sz. melléklet 

Tervezet! 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2013. (… . …)  

önkormányzati rendelete 
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL 

ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL 
szóló 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében, 
és a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

1. § 
 

A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 34/2011. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„25. § 
E rendelet elválaszthatatlan része a szén-dioxid kibocsátás megállapításának részletes 
szabályait tartalmazó 1. számú melléklet és a távhőkorlátozási sorrendet megállapító 2. 
számú melléklet.”   
 

2. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklete. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. február 21. 
 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

Polics József 
polgármester 
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