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LIX. évfolyam

1. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei
– Budapest Fôváros Közgyûlésének 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a lakossági távhôszolgáltatási
díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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– Budapest Fôváros Közgyûlésének 5/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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– Budapest Fôváros Közgyûlésének 9/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete Budapest Fôváros Önkormányzata
2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl,
valamint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében és mellékletében kapott felhatalmazás alapján
a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási
és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási
csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról Budapest
Fôváros Közgyûlése a következôk szerint rendelkezik:
1. §
Az R. 1–3. számú mellékletei helyébe e rendelet
1–3. számú mellékletei lépnek.
2. §
(1) E rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az R. – e rendelettel módosított – 2. sz. melléklete
szerinti hôdíjak bázis (induló) díjait az e rendelet hatályba lépését követô távhôfogyasztásra kell alkalmazni.
A hôdíjakat elsô ízben 2009. május elsô napjától lehet
változtatni az R. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
(3) E rendeletet a hatályba lépésekor fennálló – az R.
hatálya alá tartozó – jogviszonyokra is alkalmazni kell.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A Fôvárosi Közgyûlés a törvényi felhatalmazásoknak
eleget téve 2005. novemberi ülésén megalkotta a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy.
számú rendeletét, amely 2006. január 1-jén lépett hatályba. A Fôvárosi Közgyûlés legutóbb 2008. január 1-ei
hatállyal állapított meg új lakossági (háztartási) célú
alapdíjakat és induló (bázis) hôdíjakat, s ezzel egyidejûleg megállapította a hôdíjak kiszámítására vonatkozó
elôírásokat (díjképleteket) is.
A Fôvárosi Önkormányzat és a FÔTÁV Zrt. között
2008. január 1-jétôl új Együttmûködési Megállapodás
lépett érvénybe. Az Együttmûködési Megállapodás melléklete tartalmazza a lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási díjak meghatározására szolgáló számítási
módszert (a továbbiakban: díjmechanizmust), amely
szerint az alapdíjak meghatározására minden év február
1-jétôl, legközelebb 2009. február 1-jétôl kerül sor.
Az új lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási díjak megállapítását – az elôzôn túlmenôen – a következôk
indokolják:
A FÔTÁV Zrt.-nél végrehajtott hatékonyságnövelési
program eredményeként a társaság 2009. évi mûködési
(energia nélküli) költségei az inflációs hatások ellenére
is csökken. A mûködési költségek terén elért megtakarítások lehetôvé teszik – a 2008. évi inflációs hatások kigazdálkodásán túl – az alapdíj-tételek kismértékû, 2009.
február 1-jétôl történô csökkentését. A társaság mûködési költségeiben elért megtakarítások ezen felül fedezik
még az ÖKO-programhoz csatlakozó felhasználók részére a 10%-os alapdíj-árengedményt is.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdése, illetve az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdése
és melléklete Budapest Fôváros Közgyûlése hatáskörébe
utalta a Budapest fôváros területén érvényesülô távhôszolgáltatási csatlakozási díj, a lakossági távhôszolgáltatási díj, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történô megállapítását.

A FÔTÁV Zrt. és a Budapesti Erômû Zrt. (a továbbiakban: BE Zrt.) közötti tárgyalások eredményeként lehetôvé válik egy újfajta hôdíj-árengedmény nyújtása is a
lakossági felhasználóknak. Ez az újfajta hôdíj-árengedmény a 2009. január 1-je utáni hôfogyasztás után, a
számlában külön soron kerül feltüntetésre, amely ezáltal
csökkenti a felhasználók távhô-költségeit. Az újfajta árengedmény nyújtása egyrészt szükségessé teszi a 2008.
február 1-jétôl valamennyi lakossági felhasználónak
nyújtott 2,5%-os mértékû energetikai korszerûsítési árengedmény megszüntetését, másrészt ezzel egyidejûleg
az alap- és hôdíjak csökkentését.
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Részletes indokolás

A javasolt új díjak és a megszüntetésre kerülô 2,5%-os
energetikai korszerûsítési kedvezmény együttes hatásaként a felhasználók
– éves szintû alapdíj-költsége 2,6%-kal,
– éves szintû hôdíj-költsége átlagos hôfelhasználás
mellett, a BE Zrt. által nyújtott hôdíj-árengedmény,
illetve a távhôfelhasználás szociális támogatása
nélkül 1%-kal,
– éves szintû távhôköltsége összességében 1,5%-kal
csökken.

Az 1. §-hoz:
A javaslat szerint az R. 1.–3. számú mellékletei helyébe új 1.–3. számú mellékletek lépnek. Az új 1. számú
melléklet az új lakossági (háztartási) célú alapdíj-tételeket, a 2. számú melléklet a lakossági (háztartási) célú
hôdíjak új induló (bázis) értékeit határozza meg.
A javasolt alapdíjtételek egységesen 5%-kal, míg a javasolt induló (bázis) hôdíj-tételek egységesen 3,5%-kal
csökkennek a jelenleg érvényes díjtételekhez képest.
A díjtételek csökkentését a FÔTÁV Zrt. mûködési hatékonyságának javítása, a BE Zrt. által 2009. január 1-jétôl
kezdôdôen a lakossági hôfelhasználóknak nyújtott újfajta hôdíj-árengedmény érvényesítésével összefüggésben
megszüntetendô 2,5%-os mértékû energetikai korszerûsítési árengedmény indokolja.

Az átlaglakás éves szintû távhô-költsége a BE Zrt. által nyújtott hôdíj-árengedmény, a távhôfelhasználók szociális támogatása, illetôleg áfa nélkül 3312 Ft-tal, áfával
együtt 3974 Ft-tal lesz kevesebb.
A R. új 3. számú melléklete a lakossági (háztartási)
célú hôdíjak meghatározására vonatkozó elôírásokat, a
hôdíj-képleteket tartalmazza. A hôdíj-képletek mindöszsze két helyen változnak a 2008. január 1-jétôl érvényes
hôdíj-képletekhez képest. A változások technikai jellegûek, így a számítási alapelv és módszer nem változik.

Az átlagos méretû (52 m2 alapterületû, 135 légm3 térfogatú, 43,1 GJ/év hôfelhasználású), fûtéssel és melegvízzel ellátott lakásra jutó éves szintû nettó távhôköltség
alakulását – a legáltalánosabban alkalmazott, a közüzemi
szerzôdésben meghatározott légtérfogat alapján fizetendô díjtételek esetében – a BE Zrt. által nyújtott hôdíjárengedmény, illetve a távhôfelhasználás szociális támogatása nélkül az alábbi táblázat mutatja:

a.
Közüzemi szerzôdésben meghatározott
légtérfogat esetén alkalmazott díjtételekkel
Hôközponti hômennyiségmérés esetén
Éves fogyasztói teher
Alapdíj
Hôdíj
Összesen
Alapdíj-hôdíj arány
Alapdíj
Hôdíj
Összesen

A hôdíj-tételek kiszámítására vonatkozó díjképletek
egyik változása az, hogy a díjtételek csökkentésével egyidejûleg a 2,5%-os energetikai korszerûsítési kedvezmény
Jelenleg
érvényes

Megnevezés

3

2009.
Energetikai
kedvezménnyel február 1-tôl
javasolt
csökkentett
díjakkal számolva

b.

c.

Ft/év
Ft/év
Ft/év

68 429
161 625
230 054

66 718
157 584
224 302

65 011
155 979
220 990

97,4
99,0
98,5

29,7
70,3
100,0

29,7
70,3
100,0

29,4
70,6
100,0

–0
–0
–0

%
%
%

megszûnik. Ennek során az ún. elsôdleges hôdíjképletekbôl azonos módon törlésre kerülnek az energetikai
korszerûsítési kedvezmény és számításának leírásai,
vagyis a díjképletek tagjainak (összetevôinek) száma
eggyel, a legutolsó taggal csökken.
A másik változás szerint a hôdíj-képletekben szereplô
„Vg” jelû változó (a hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség adott három hónapra lekönyvelt hôdíj költsége) megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a BE Zrt.
által a lakossági távhô-felhasználók részére nyújtott hôdíjárengedmény összegét. Erre azért van szükség, mert a
hôdíj-árengedmény – a transzparens érvényesítése érdekében – a távhô-számlán külön soron kerül feltüntetésre.

d.

e.

Index (%)
e./d.
f.

A 2. §-hoz
Az (1) bekezdés a rendelet 2009. február 1-jétôl
történô hatályba lépésérôl rendelkezik.
A (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy a rendelet
2. sz. melléklete szerinti új hôdíjak bázis (induló) díjait
e rendelet hatályba lépését követô távhôfogyasztásra kell
alkalmazni. E bekezdés arról is rendelkezik, hogy a hôdíjakat elsô ízben 2009. május elsô napjától lehet változtatni az R. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
A (3) bekezdés alapján e rendeletet a hatálybalépésekor fennálló – az R. hatálya alá tartozó – jogviszonyokra
is alkalmazni kell.
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1. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

A lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási alapdíjak
A. Általános alapdíj-tételek
Megnevezés

Mértékegység

Díjtételek*

a) Fûtési alapdíj

Ft/légm3/év

447,24

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

34,32

c) Melegvíz alapdíj

Ft/légm3/év

227,40

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

481,56

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

674,64

Ft/MW/év

12 301 356

I. A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben – a közüzemi szerzôdésben meghatározott
légtérfogat alapján – fizetendô alapdíj-tételek

II. A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben
– a közüzemi szerzôdésben lekötött hôteljesítmény alapján –
fizetendô alapdíj

B. Választható alapdíj-tételek
Megnevezés

Mértékegység

Díjtételek*

a) Fûtési alapdíj

Ft/légm3/év

175,32

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

22,80

c) Melegvíz alapdíj

Ft/légm3/év

215,88

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

198,12

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

391,20

I. A 3. § (3) bekezdése szerint választható alapdíj-tételek

C. Választható alapdíj-tételek
Megnevezés

Mértékegység

Díjtételek*

a) Fûtési alapdíj

Ft/légm3/év

584,64

b) Vízfelmelegítési alapdíj

Ft/légm3/év

75,96

c) Melegvíz alapdíj

Ft/légm3/év

269,04

d) Együttes alapdíj A (a + b)

Ft/légm3/év

660,60

e) Együttes alapdíj B (a + c)

Ft/légm3/év

853,68

I. A 3. § (4) bekezdése szerint választható alapdíj-tételek

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
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2. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete

A lakossági (háztartási) célú hôdíjak
bázis (induló) díjai
A. Általános bázis (induló) hôdíj-tételek

1. A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:
3619 Ft/GJ*
2. A 4/B. § (2) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:
4705 Ft/GJ*

3. A 4/B. § (3) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:
2980 Ft/GJ*
4. A 4/B. § (4) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tételek:
3874 Ft/GJ*
B. Választható bázis (induló)hôdíj-tétel
5. A 4/B. § (5) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tétel:
4520 Ft/GJ*

C. Választható bázis (induló)hôdíj-tétel
6. A 4/B. § (6) bekezdése esetén alkalmazandó bázis (induló) hôdíj-tétel:
2985 Ft/GJ*

* Legmagasabb hatósági árak, amelyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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3. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 84/2005. (XII.16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete

A lakossági (háztartási) célú hôdíjak meghatározása és alkalmazása
1. A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meghatározni*:
HLi = Hvi – Hfi + Hti + Hei
Hvi = Hvi –1 ×
Hfi = Hfi –1 ×
Hti = Ht i –1 ×

ggúj
ggrégi
ggúj

ggrégi
at
100

Hei = Hei –1 ×

ae
100

ahol
HL [Ft/GJ]
Hv [Ft/GJ]
Hf
Ht

[Ft/GJ]
[Ft/GJ]

He

[Ft/GJ]

at

[%]

ae

[%]

i
i–1

–
–

= Hôdíj díjtétel.
= Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia hôdíj költségét és a társaság által termelt hôenergia gázdíj
költségét fedezô díjrésze. 2009. február 1-jei induló értéke 2980 Ft/GJ.
= Hôdíj díjtétel energetikai fejlesztések megtakarításának díjrésze. 2009. február 1-jei induló értéke 0 Ft/GJ.
= Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia teljesítménydíj, valamint a gáz teljesítménydíj költségét
és a társaság által termelt hôenergia gáz teljesítménydíj költségét fedezô díjrésze. 2009. február 1-jei
induló értéke 455 Ft/GJ.
= Hôdíj díjtételnek a társaság elektromos energia költségét fedezô díjrésze. 2009. február 1-jei induló
értéke 184 Ft/GJ.
= Ipari belföldi értékesítés 3 havi kumulált árindexe az élelmiszeripar, villamos energia- és vízellátás
nélkül, amelyet a KSH által megadott havi adatokból kell meghatározni a hôdíj díjtétel díjváltozás
idôpontjának hónapját megelôzô 5. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel változásának idôpontjának
hónapját megelôzô 3. hónap utolsó napja közötti három hónapra egytizedesre kerekítve.
A KSH által megadott havi adatoknál az elôzô hónap = 100%.
= Villamosenergia-ellátás 3 havi kumulált belsô értékesítési árindexe, amelyet a KSH által megadott
havi adatokból kell meghatározni a hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô
5. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 3. hónap utolsó
napja közötti három hónapra egytizedesre kerekítve. A KSH által megadott havi adatoknál az elôzô
hónap = 100%.
= Díjváltozást követô idôszak
= Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak

A földgáz hatósági árszabályozásának fennállása alatt:
g
ggúj

–
[Ft/GJ]

ggrégi [Ft/GJ]

= Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíjak változásának egy tizedesre kerekített hányadosa
= Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj változást
követôen
= Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj változást
megelôzôen
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A földgáz hatósági árszabályozásának megszûnése után:
g

–

= Lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költségek egy tizedesre kerekített hányadosa

⎛ Vg ⎞ ⎛ Tg ⎞
gg = ⎜ ⎟ + ⎜
⎟
⎝ Vq ⎠ ⎝ Tq × 0,9 ⎠

ahol
gg [Ft/GJ] = Az adott három hónapra lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költsége
Vg [Ft]
= A hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség adott három hónapra lekönyvelt hôdíj költsége. A költségek megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a Budapesti Erômû Zrt. által a lakossági távhôfelhasználók részére nyújtott hôdíj-árengedmény összegét, mivel a hôdíj-árengedmény transzparens
érvényesítése érdekében az árengedmény a lakossági távhô-felhasználók számláiban külön soron kerül
feltüntetésre.
Vq [GJ]
= Az adott három hónap alatt a hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség (gigajule-ban)
Tg [Ft]
= A társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség adott három hónapra lekönyvelt gázdíj
költsége
Tq [GJ]
= Az adott három hónap alatt a társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség (gigajule-ban)
0,9 –
= Társaság által megtermelt hôenergia átlagos telepi hatásfok tényezôje
új
–
= A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 4. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás hónapját megelôzô 2. hónap utolsó napja közötti három hónap
régi –
= A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 7. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás hónapját megelôzô 5. hónap utolsó napja közötti három hónap

2. A 4/B. § (2) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meghatározni*:
HL v = HLi × 1,3
ahol
HL v [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel.
HLi [Ft/GJ] = A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíj díjtétel.

3. A 4/B. § (3) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meghatározni*:
HMWi = Hvi – Hfi
Hvi = Hvi–1 × g
Hfi = Hfi–1 × g
g=

ggúj
ggrégi

ahol
HMW [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel
Hv
[Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia hôdíj-költségét és a társaság által termelt hôenergia gázdíj-költségét fedezô díjrésze. 2009. február 1-jei induló értéke 2980 Ft/GJ.
Hf
[Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel energetikai fejlesztések megtakarításának díjrésze. 2009. február 1-jei induló értéke 0 Ft/GJ.
i
–
= Díjváltozást követô idôszak
i –1
–
= Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak
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A földgáz hatósági árszabályozásának fennállása alatt:
= Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíjak változásának egy tizedesre
kerekített hányadosa
ggúj [Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj változást
követôen
ggrégi [Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj változást
megelôzôen

g

–

A földgáz hatósági árszabályozásának megszûnése után:
g

–

= Lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költségek egy tizedesre kerekített hányadosa

⎛ Vg ⎞ ⎛ Tg ⎞
gg = ⎜ ⎟ + ⎜
⎟
⎝ Vq ⎠ ⎝ Tq × 0,9 ⎠

ahol
gg [Ft/GJ] = Az adott három hónapra lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költsége
Vg [Ft]
= A hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség adott három hónapra lekönyvelt hôdíj költsége. A költségek
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a Budapesti Erômû Zrt. által a lakossági távhô-felhasználók részére nyújtott hôdíj-árengedmény összegét, mivel a hôdíj-árengedmény transzparens érvényesítése érdekében az árengedmény a lakossági távhô-felhasználók számláiban külön soron kerül feltüntetésre.
Vq [GJ]
= Az adott három hónap alatt a hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség (gigajule-ban)
Tg [Ft]
= A társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség adott három hónapra lekönyvelt gázdíj
költsége
Tq [GJ]
= Az adott három hónap alatt a társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség (gigajule-ban)
0,9 –
= Társaság által megtermelt hôenergia átlagos telepi hatásfok tényezôje
új
–
= A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 4. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás hónapját megelôzô 2. hónap utolsó napja közötti három hónap
régi –
= A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 7. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás hónapját megelôzô 5. hónap utolsó napja közötti három hónap

4. A 4/B. § (4) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meghatározni*:
HMWv = HMWi × 1,3
ahol
HMWv [Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel
HMWi [Ft/GJ] = A 4/B. § (3) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíj díjtétel.

5. A 4/B. § (5) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meghatározni*:
Hvi = Hvi–1 + (HLi – HLi–1)
ahol
Hv [Ft/GJ]
HL [Ft/GJ]
i
–
i–1
–

=
=
=
=

Hôdíj díjtétel
A 4/B. § (1) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíj díjtétel
Díjváltozást követô idôszak
Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak

2009. január 30.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

9

6. A 4/B. § (6) bekezdése esetén alkalmazandó hôdíjat az alábbi számítási képlet figyelembe vételével kell meghatározni*:
HLi = Hvi – Hfi
Hvi = Hvi–1 × g
Hfi = Hfi–1 × g
g=

ggúj
ggrégi

ahol
HL
Hv
Hf
i
i–1

[Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel
[Ft/GJ] = Hôdíj díjtételnek a vásárolt hôenergia hôdíj költségét és a társaság által termelt hôenergia gázdíj
költségét fedezô díjrésze. 2009. február 1-jei induló értéke 2985 Ft/GJ.
[Ft/GJ] = Hôdíj díjtétel energetikai fejlesztések megtakarításának díjrésze. 2009. február 1-jei induló értéke 0 Ft/GJ.
–
= Díjváltozást követô idôszak
–
= Díjváltozást közvetlenül megelôzô idôszak

A földgáz hatósági árszabályozásának fennállása alatt:
g

= Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíjak változásának egytizedesre kerekített hányadosa
[Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj változást
követôen
[Ft/GJ] = Nem háztartási árszabású 500 m3/h teljesítmény-lekötésû közüzemi gázdíj díjtétel a gázdíj változást
megelôzôen
–

ggúj
ggrégi

A földgáz hatósági árszabályozásának megszûnése után:
g

–

= Lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költségek egy tizedesre kerekített hányadosa

⎛ Vg ⎞ ⎛ Tg ⎞
gg = ⎜ ⎟ + ⎜
⎟
⎝ Vq ⎠ ⎝ Tq × 0,9 ⎠

ahol
gg [Ft/GJ] = Az adott három hónapra lekönyvelt hôdíj és gázdíj fajlagos költsége
Vg [Ft]
= A hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség adott három hónapra lekönyvelt hôdíj költsége. A költségek megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a Budapesti Erômû Zrt. által a lakossági távhôfelhasználók részére nyújtott hôdíj-árengedmény összegét, mivel a hôdíj-árengedmény transzparens
érvényesítése érdekében az árengedmény a lakossági távhô-felhasználók számláiban külön soron kerül
feltüntetésre.
Vq [GJ]
= Az adott három hónap alatt a hôszállítóktól megvásárolt hômennyiség (gigajule-ban)
Tg [Ft]
= A társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség adott három hónapra lekönyvelt gázdíj költsége
Tq [GJ]
= Az adott három hónap alatt a társaság által termelt hôenergiához megvásárolt gázmennyiség (gigajule-ban)
0,9 –
= Társaság által megtermelt hôenergia átlagos telepi hatásfok tényezôje
új
–
= A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 4. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás hónapját megelôzô 2. hónap utolsó napja közötti három hónap
régi –
= A hôdíj díjtétel díjváltozás idôpontjának hónapját megelôzô 7. hónap elsô napja és a hôdíj díjtétel díjváltozás hónapját megelôzô 5. hónap utolsó napja közötti három hónap
* A számítási képletek alapján megállapított legmagasabb hatósági árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
5/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet
4. számú mellékletének II/1) pontjában az „1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése 5000 Ft + áfa” szövegrész
helyébe az „1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése
5500 Ft + áfa” szövegrész lép.
2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési szilárdhulladékról szóló 61/2002. (X.18.) Fôv. Kgy. rendelet
10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy a háztartási hulladék rendszeres gyûjtésével, elszállításával,
valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A háztartási szemétdíj egyik tételének (a 1100 literes
tartály egyszeri ürítési díjának) korrigálása a 61/2002.
(X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletében szereplô
megfelelô szövegrész módosításával történik.
A 2. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.

2009. január 30.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
9/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásáról
és költségvetési gazdálkodásáról szóló
84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a
finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályait az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján
az alábbiak szerint határozza meg.
1. §
A 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet (az alábbiakban: rendelet) 4. §-a az alábbi,
(13)–(19) bekezdésekkel egészül ki:
„(13) A »3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakképzô Iskola« részére igénylésre
2009. február 15-én 5000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(14) A »3560 Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium« részére igénylésre
2009. február 15-én 5000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(15) A »3567 Ybl Miklós Építôipari Szakképzô Iskola«
részére igénylésre 2009. február 15-én 5000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(16) A »3323 Öveges József Gyakorló Középiskola
és Szakiskola« részére igénylésre 2009. február 15-én
65 000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(17) A »3560 Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium« részére igénylésre
2009. február 15-én 65 000 E Ft támogatási kölcsön
utalható.
(18) A »3567 Ybl Miklós Építôipari Szakképzô Iskola«
részére igénylésre 2009. február 15-én 65 000 E Ft támogatási kölcsön utalható.
(19) A »8133 Budapest Szíve Városfejlesztô Nonprofit
Kft.« törzstôke biztosításához szükséges 10 000 E Ft, igénylésre utalható.”

2. §
A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(3) a »8103 Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht.«
részére, igénylésre negyedévre 15 000 E Ft kompenzációt
utal a következôk szerint: 2009. január 7-ig 7500 E Ft és
2009. február 15-ig 7500 E Ft.”
3. §
A rendelet 8. §-a egy új (2) bekezdéssel egészül ki és
a jelenlegi 8. § szövegrészének számozása (1) bekezdésre változik.
„(2) A »SQUAREN« Európai Uniós pályázathoz való
csatlakozás miatt szükséges önrész 30 060 euró, illetve
az ennek megfelelô forint összeg, igénylésre utalható,
azzal, hogy a fedezetét a 2009. évi költségvetés biztosítja.”
4. §
A rendelet 9. §-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásához
kapcsolódóan a Közgyûlés határozata alapján legfeljebb
30 000 E Ft-ig a ténylegesen felmerülô költségekre igénylésre utalható támogatás, a végelszámoló díjára február,
március hónapban havi 600 E Ft utalható.”
5. §
A rendelet 14. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a
következô rendelkezés lép:
„b) a 3–13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel
– a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4 § (5) bekezdése, az
5. § (3) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 11. § (2) pontjai kivételével – a Fôvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2009. március 15-ig hatályosak,
c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5) bekezdése, az
5. § (3) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
a 11. § (2) pontjai a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyûlési döntés
meghozataláig, a Fôpolgármesteri Hivatal elôirányzatait
érintôen a döntést tartalmazó 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatályba lépéséig hatályosak.”

12

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2009. január 30.

6. §

Részletes indokolás

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a rendelet 1. § (7) bekezdése hatályát veszti.

Az 1. § biztosítja az adott intézmények számára a
kölcsönök utalását, illetve a Kft. részére a szükséges
törzstôke fedezetét.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

A 2. § biztosítja a Kht. számára az átmeneti idôszakra
vonatkozó kompenzáció összegét.

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A 3. § biztosítja a benyújtandó pályázathoz szükséges
önrész fedezetét.
INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése, négy oktatási intézmény részére nyújtandó
támogatási kölcsön, a Budapest Szíve Nonprofit Kft.
törzstôke biztosítása, Budapesti Illemhely-üzemeltetési
Kht. finanszírozási összegének módosítása, „SQUAREN”
elnevezésû INTERREG IV C pályázathoz szükséges
önrész, valamint, a Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásának meghosszabbítása érdekében tartalmaz szabályozásokat.

A 4. § biztosítja a Kht. végelszámolásával kapcsolatos
kifizetéseket.
Az 5. § biztosítja a köztisztviselôk és közalkalmazottak 2008. évi 13. havi illetmény-különbözetének kifizetését.
A 6. § a rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik, és hatályon kívül helyezi a luxusadó fôváros és kerületek
közötti megosztását az adónem eltörlése miatt.
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