MHK Jogszab ly szolg ltat s
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2014 (XI.27.)
önkormányzati rendelete
egyes közszolgáltatási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
az 1. § tekintetében: 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), h), i) 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 Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége 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 véleményének kikérésével,
a 2. § tekintetében: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 28. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével,
a 3. § tekintetében: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2)
bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
vízgazdálkodásról szóló 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében
eljárva, az 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
véleményének és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2)
bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a
távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet (a továbbiakban:
R.1.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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"(4) A távhőszolgáltatási díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán
feltüntetett, a számla felhasználó vagy díjfizető általi kézhezvételétől számított 15
naptári napnál nem rövidebb fizetési határidő lejártáig kell megfizetni."
(2) A R.1. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 40/2013. (X. 3.)
önkormányzati rendelet 2. §-a kiegészül a következő (13) bekezdéssel:
"(13) A közszolgáltató a családi házas ingatlan használója részére negyedévente,
egyéb ingatlanhasználók részére havonta - a teljesített közszolgáltatás alapján utólag köteles számlát kiállítani a közszolgáltatási díjról."
3. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 45/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2006. (II. 24.) rendelethez
Szén-dioxid terhelési
kibocsátás számítása

díj

megállapítása

alapjául

szolgáló

szén-dioxid

1. A szén-dioxid terhelési díj fizetésére kötelezett a távhőtermelés szén-monoxid
kibocsátásának és az általa felhasznált tüzelőanyag 410/2012. (XII. 28.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott szén-dioxid
kibocsátás különbözete alapján köteles az adóhatóság által megállapított díjat
megfizetni.
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2. A díjfizetésre kötelezett a szén-dioxid kibocsátását az általa felhasznált
tüzelőanyag Kormányrendeletben meghatározott normatíva alapján határozza meg:
a) Az éves tüzelőanyag felhasználását a Kormányrendeletben meghatározott, az
adott tüzelőanyaghoz tartozó feltüntetett fűtőértékkel megszorozza, majd az így
kapott "MJ" (megajoule) értéket 1000-el osztva, "GJ" értékre számítja.
Qtüzelőanyag= (Gtüzelőanyag x Htüzelőanag)/1000 [GJ]
b) A 2. a) pont szerint hőenergia mennyiségre átszámított éves tüzelőanyag
felhasználását megszorozza az adott tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási tényezővel.
Az így kapott érték az általa kibocsátott szén-dioxidéves értéke "kg" egységben.
GCO2 = Qtüzelőanyag x KCO2 [kg]
c) Az Adóhatóságnak a 2. b) pont szerint meghatározott éves kibocsátott széndioxid mennyiségből le kell vonni a Debreceni Erőműben ugyanilyen mennyiségű
hőenergia megtermelée esetén kibocsátott szén-dioxid mennyiséget, melyet a 29/B.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján kell megállapítani.
GCO2 különbözet = GCO2 – (Qtüzelőanyag x erőmű fajlagos kibocsátása) [kg]
ahol:
Qtüzelőanyag: a díjfizetésre kötelezett éves hőfelhasználása,
Gtüzelőanyag: a díjfizetésre kötelezett éves tüzelőanyag felhasználása,
Htüzelőanyag: a díjfizetésre kötelezett által felhasznált tüzelőanyag fűtőértéke,
GCO2: a díjfizetésre kötelezett éves szén-dioxid kibocsátása,
KCO2: a díjfizetésre kötelezett által felhasznált tüzelőanyaghoz tartozó kibocsátási
tényező a Kormányrendelet szerint
GCO2 különbözet: a díjfizetésre kötelezett adóalapjául szolgáló többlet szén-dioxid
kibocsátás."

2. melléklet a 45/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező
közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:
1. alapdíj: 215,00 Ft/hónap/ingatlan
2. ürítési díj: 1 616,00 Ft/m3, melyből:
2.1. begyűjtés, elszállítás díja: 1 424,40 Ft/m3
2.2. ártalmatlanítás díja: 185,60 Ft/m3
(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)"
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