Szentlőrinc Városi Onkormányzat
2212007.(XII.21.) KT. Rendelete
a

távhőszolgáltatásról

(Egységes szerk'ezetben a 2/20]3'(I.22.)' a ]2/20]2'(W'1.), 1}/20]2.(v.3].), a
2 2 /2 0 I 0. (Xil
6. ), a 2 I /2 00 8. (X. j I. ) KT. Rendet ett et)
_l

Szentlőrinc Városi Önkormárljzat a távhőszolgáltatásról szóló 2005' évi XV[I. tól.,'érry
Tsá') 60. $_a (3) bekezdésóben, valamint az iírak megállapításáról szóló
1990. évi LXXxvil. tv. rrrellékletébenkapott felhataimazás a|ap1án a TsZt. és a Tsá.
végrehajtáSáról szóló 15712005' (VIII' 15.) számú Konr-rányrendelet (továbbiakban: Vhr.)
egyes rendelkezéseinek végrehajtásfua, valarnint a távhőszolgáltatás hatósági díjaínak
megállapítására és alkalmazási feltételeire á következőket rendeli el.
(továbbiakbarr:

I.

A rendelet hatálya
1.

$

A

rendelet hatálya kiterjed Szentlórinc Varos közigazgatási terúleténlévő
távhofelhasználókra (továbbiakban: felhaszrráló), díjfizetőke és az őket távhovel ellátó,
távhószolgáltatást végzó gazdálkodó szervezeteke (továbbiakban: szolgáltató), Va]anint a
távhőszolgá1tatáshoz szükséges eszközök tulajdonosaira.

II."
Érteimező rendelkezések

2.$

Az ön1iormárryzati rende]et (továbbiakban: rendelet) alkalnrazásában irányadó a Tszt' 3' sában, valamint a Vhr' 3. sz' mellékletekéntkiadott Távhószolgáltatísi Közüzemt Szabályzat
(továbbiakban: TKSz) 2.1 pontjában meghatározott fogalrnakból következően és azon

tulmenóen a felhasználó és a szolgáltató köZötti

jogviszonyban:

1. Elsztímoló núrő: a mérésügyről szóló 1991. évi XIV. törvény (a

továbbiakban:
mérésügyi törvény), továbbá a mérésügyi tcir_vény végrehajtásáról szóló 1z7l1991' (x.9.)
Konn. rendelet (a továbbiakban: mér'ésügyiVlr.) rendelkezéseirrek megfelelően az
illetékes és ara felhatalnrazott mérésügyi szerl'/ek által hitelesÍtett, séúetlen, töÍvél}yes
tanúsító jellel és szolgáltató sértetlen plombájával rendelkező:
a) a hőfogadó állomáson ellrelyezett homennyiségméró,
b) aZ épületlészhóíelhasarálrását rnérő hómenrryiségmérő,
c) az épületrészekben (lakások, üzletek, irodák stb.) a vételezett használati
melegvíz nrérésér'eszolgáló vízmér'ő(k).
2' FííÍött léstérÍogaí..azorr helyiségek légtéríogatrírrak összege, amelyekben hőleadó, vagy a
szomszédos helyiségekből átár'amló lrő biáosítja az e|őírás szerinti hónrérsékletet (az

MSZ04-140t2.).
A helyiségek légtéfogatának szolgáltató által töfiénő meghatározásánál:
a) alapterületként a vakolt falsíkok közötti, valamirrt a beépítettszekények által
elfoglalt területet ke1i figyelembe venni,
b) nem vehetők figyelembe a falsíkorr kíVül eső teÍiiletek. Nenr vehetők figyelembe
továbbá a falsíkból kiugró falpillérek által elfoglalt területek, ha azok
alaptefÍilete 0,5 m2-nél kisebb,

c) nenr vehetó figyelembe az éléskamra (kamraszekreny), valamint
(helyiség) Iégter'érrek a közművezetékeket védő burkolat mögötti

része,

a

lakás

d)

a

fiirdőszoba lég1erének csak 60 o%-a vehetó figyelembe, ha az elóírt

hómérsékletet műszaki tervek alapján kiegészítő fűtés (pl.: villamos vagy gáz
hőSugáÍzó) bíZtoSítja,

3, Fíítött alapteriilet: a l2l bekezdés (a-d) polÍok szerinti helyiségek alapterületeinek
ösSZege'

4' Méretlen időszak: e|szánoló méró nélkül, valamint a mérésügyi vfu. 13. $ (2) bekezdése

szerirrt érvényétvesáett hiteiességű, továbbá szolgáltatói plomba nélküli, vagy sérült
szolgáltatói plombával rendelkező mérőrr igénybevett sZol1áltaÍás idótartama-

u.
Fogyasáóvéde1em
3. $

A

szolgáltatÓ köteles egyiittműkodni

a fogyasÍókat érintő kérdésekbena

fogyasztóvédelemről szóló 199'1. évi CLV. törvényben foglaltaknak rnegfelelően a Dél_
Dunánfuli Regionális Közígazgatási Hivatal Fogyasáóvédelmi Felügyelőségével, országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetével, továbbá azokkal a fogyasztói
érdekképviseletekkel, amelyek az egyesülési jogról szóló 1989. évi Ii' törvény alapján
kifejezetten a fogyasáók érdekképviseletecéljából, jogszeríien, az előzóekben hivatkozott
törvényekaek megfelelóen jöttek létre, és szolgáltatót enől a bírósági bejegyzés csatolásával
írásban értesítették.

4.$

A

szolgáltató köteles a 3. $-ban említett szeruezeteket tájékoztatni azokről az adatokr.ó]
információkról, amelyek a fogyasztói érdekvédelem gyakorlásához szükségesek.

és

5.S

(1)

A

szolgáltató a Tsá. 11. $_ában és a TKSz. 26'2' pontjában foglalt tájékoáatási
kótelezettségének kör'ébe taI1ozó inforrnációkat az üg1.félszolgálatán köteIes aZ
ü5felek számára elérhetővé tenni. A szolgáltató az ügfeleit ériltő egyéb időszení
információkról ügy{eleit a célnak legrnegfelelőbb módon _ sajtó, hírievél,

_ is köte]es tájékoztatni. A panaszkezeléssel kapcsolatos
táJékoztatás a szolgáltató Panaszkezelési SzabáIyzatában kerül rögzítésre, melyet az
hirdetmény, stb'

ügfélszolgálatán kell elér'hetővé tenrri.
(2) A fellrasználó a távhőszolgáItatással kapcsolatos panaszainak orvoslását elsősorban
Szolgáltató Ügy'félszolgálati ilodájátó1 kérheti. Anrenryiben a szolgáltató
intézkedésétnem találja megfelelónek, jogosult panaszával a Déi-dunrántúli
Regionális Köz\gazgatást Hivatal Fogyasáóvédelmi Felügyelőségéhez. illetöleg a
Fogyasáóvédelmi Fófe1ü gyelőség1rez fordulni.

IV.
Távhőel1átó berendezések létesítése
áta1akítása és üzemeltetéSe
6.$

Arurak érdekében,hogy a szolgáltató a szolgáltatást egész évben megfelelő minősógben
biáosítani tudja' szükséges, hogy a szolgáltatói és a felhasanálói berendezések szolgáltató
U zI etszab á\y zatában fo gl altaknak me gfelelj errek'

7.S

A

távhoellátó rendszerre jelen rendelet hatálybalépése elótt csatlakoztatott fellrasználói

berendezések továbbra is üzemben tartható( de átalakításukat legkésőbb az etsó felújítás.
vagy átépítésalkalmával az'ijzletszabá|yzatban foglaltaknak megfelelóen el kell végezri. Az
á1alakítás költségei a létesítőt terhelik.

_

(l)

8.$

Távhóellátó rendszer szolgáltatói berendezéseit, vala]nint a szolgáitató tulajdonában
lévő felhasználói berendezéseket létesíteni,il]etve azokon átalakítási munkálátokat
végemi _ a szolgáltató és a létesítő más megállapodása hiányában _ csak a
szolgáltató berulrázásában lehet' saját vagy átvett, fejlesztésí célúforrásból.
(z) A felhasználó tulajdonába kerüló berendezéseket létesíteni,valamint azokon a
felhasználó tulajdonában lévó és a szolgáltatói rendszerről ellátott eszközökön
(dolgon) átalakítási' bővítési munkálatokat -réEemi - ide éfive az eszközök
átlrelyezését, leszerelését is - továbbá szolgáltatói berendezések rendeltetésszeni
műktjdtetését biáosító taItozékok eredeti állapotát megváltoáatni csak szolgáltató
előzetes hozzá1árulásával és szakmai feltételeinek betaftásával lehet.
e.$

A távhővételezés ügyében előzetes tájékoaatást kérő érdekelt kérelmének tafialmaznia kell a
tewezett felhaszrrálási hely címét,rendeltetését (lakó-' vegyes-! vagy egyéb épü1et)' a
vételezni kívánt legnagyobb hóteljesítmény és a tervezett éves hőigényt, valamint a TKSZ
2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhómennyiség mérésénektervezett helyét.

10 $'

(1)

Új vagy

növekvó távhóigéruryel jelentkezó felhasmálási hely tulajdonosátói az
igényénekkielégítését
szolgáló hőteljesítrnény rendelkezésle álláSahoz szükséges
szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítése,bóvítése, átalakítása céljából a
szolgáltató csatlakozási díjat kérlret' A csatlakozási díj nem foglalja m agába aTszt' 34
éS
$ (2) bekezdése szerinti vezetéklrálózat fejiesÍésének,és a hőközpont létesítésének

bővítésénekköltségeit.

(2)

A

csatlakozási díjon feltil a szolgáltató kérheti az /1/ bekezdés szerinti
távhőigénylőtől a TszÍ. 34 $ (2) bek.szerinti vezetékháIőzat fejlesáési költségnek a
táVhő teljesíhnényigénnyei alányos részétis' anelyet szolgáltató a vezetékbáIózaÍ
tulajdonosának

A

fi

zetett meg'

szolgáltató üzletpolitikai okból eltekinthet a csatlakozási díj megfizetésétől,
illetőleg arrrrak összegét mérsékelheti.
(4) A bejelentett új vagy növekvő távhő teljesítrnényigénykielégítésére,a fize-teridő
csatlakozási díj és a l2l bekezdés szelinti fejlesztési költség megfizetésére az
igén1'bejelerrtőnek és a szolgáltatónak egymással külön szerzódést kell krjtnie'
(5) A csatlakozási díj mértékét(e rendelet 1' szárnú melléklete) Íartalmazza'
(3)

11$

Felhasználó távlrórendszere való csatlakozására' vagy többiet hőigényének biaosítására
csak a csatlakozási díj megflzetése után ker'ülhet sor.
12.$

A

fellrasználó a TKSZ 12.3 szerirrti esetberr tafthat igén}t az áItala meg{tzetett csatlakozási
díj visszatérítésére.

Ha a felhasmáló a közüzemi sZeÍZődéSt felmondja' és az álta1a lekötött teljesítrnényle a
felmondás időpotttjáig' lagy az áItala fenntaÍott teljesítményrol' illetve annak egy részéről

lemond, és a lemondás idópontjáig arra más felhasználó nem tart(ott) igén1't, a fellrasználót
csatlakozási díj visszatérítésnem illeti meg.
13.S

A

felhasználói rerrdszer átalakításának kÓvetkeáében szükségessé váló szolgáltató

tulajdonában lévó berendezések átalakítási költségei a felhasználót terhelik.

14'$

:

A

szolgáltató jogosult a felhasmáló tulajdonában lévó szolgáltató berendezéseket
ellenőrizni, hogy azok az'Ü z\etszabályzatban foglaltaknak megfelelnek _e.
(2) Felhasználó köteles szolgáltató fészéÍea szolgáltató fulajdonában lévő
berendezésekhez va]ó hozzáférést biáosítani, amennyiben azok a felhasználó
tulajdonában vagy bifiokában lévo ingatlanon találhatók.
(3) Szolgáltató jogosult felhaszná7ő vételezését,r'alamint a felhasználói berendezés
állapotát a felhasználási helyen ellerrőrizni, a TKSZ 15.1. pontjában meghatározott
(1)

módon.
1

(1)

A

5.$

felhasználő számára fiitési célra szolgáltatott hőenergia méréséreszolgáIó

hómerrnyiségmér'ó a hofogadó állomáson helyezlreto el.
(2) Epületrészenkénti mérésesetén a hómennyiségmér'ő és a használati melegvízmérő
felhasználói vezetékhálózaton történo elhelyezését - amernyiben felek másként nenr
állapodnak meg - 1akáson kívül (például lépcsőhaz) kell megvalósítani'
(3) A használati melegvíz méréséreszolgáló vízmérő elhelyezését a hőfogadó állomáson
(a tároló és cü&ulációs vezeték csatlako4ás elótt) kell negvalósítani.
(4) Az elszámolás alapjául szolgáló hómenrryiségmérők és vízrnérok hiteles állapotban
tar1ásaról a szolgá]tató gondoskodik.

16S
(1) Szolgáltató jogosult - előzetes éftesítésmellett - az épületrészben elhelyezett
eiszámoló mérő(ke)t hitelesítés céljábó1 kiszerclni és elszállítani. Szolgáltató köteies
erról jegyzőkön1vet (felülvizsgálati adatlapot) kiállítani, és abban feltiintetni a
mérő(k) adatait és állapotát.

(2) Amennyiben az épületrészben lévő elszrímoló mérő(k) újra hítelesítésea
felhasználónak felróható okból hiúsul meg, felhaszrráló saját költségén köteles
gondoskodni annak hitelesítéséről. A nem hiteles mérésidoszaka (méret1en időszak)
alatt igénybevett szolgáltatás elszámolása a

TKSZ23.I.

pontja sZerint töÍténik.

17.S

A

felhasználó és a szolgáltató köteles a tulajdonában, illetve iizemeltetéséberr lévő
berendezéseket folyamatosan elleriőrizni és kal'bantartani.

18$
(1)

A

felhasználó kÖteles

a

hóvételezés bármely okból történo jelentős

megváltoáatásáról' vagy Siüneteltetésérő1 szolgáltatót elózetesen írásban értesíteni.
(2) Szolgálta1ó köteies a fellraszrálót a hőáÍadás bármely okból történő korlátozásáról,
vagy Szüneteltetésérő| - az tJzletszabályzatban rögzített módon - előzetesen
értesíteni.

KözLizemi szeÍZődés

1e$
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Az

általrinos köázemi szerződés a TKSZ 2.1. pontja szerinti szolgáltatásra vagy
szolgáltatásoka a Tszt. 43.$ (6) bekezdés szerinti megállapodás aláínísávaljön létre'
Amennyiben felhasmaló és szolgáltató a megállapodás feltételeiben nem tud
megállapodni, felek jogviszonyára az á|Íalános közÍizemi szerződ,és éruényes'
továbbá a szolgáltatás díjának elszámolására és a díjfizetésÍeezen lendelet előíráSait
kell alkalmazni.
Az (I) bekezdésben meghatfi'ozották szerirrt kell eljárni a köZüZemi szerződés
megkötéséig, ha felhasználó és szolgáltató között a közi.izemi jogvíszony aTszt.3].
$ (5) bekezdése szerint a szolgáltatás igénybevételéveljött létre.
Az általános közüzemi szerződést a lakóépület, a vegyes célra hasmált épület
tulajdonosa \'agy a tulajdonos jogszerű fel]ratalmazással rendelkező képviselője'
tulajdorrosi közösség lTsú' 3. $ g'l esetén a feIhasználó képviseló-je,
épületrészenkéntihőmennyiségméiésesetén az épületrésztulajdorrosa koti rrreg a
szolgáltatóval.
A tulajdonos vagy a íelhasmáló képviselóje köteles beszerezni a tulajdonos vagy a
fulajdonosi közösség felhatalmazását az általános kijzúzemi szerződés
megkötéséhez, módosításához vagy felmondásríhoz.
Ha a felhasználó képviselője helyett vagy mellett más is jogosult a közüzemi
szerződésben foglaltak teljesítésénekellenőrzésére, és a köziizemi szerződésben
rögzített üzemviteli kérdésekben eljárni, akkor a közüzemi szerződésnek - a Tksz 9.
és 10' pontjaiban meghatározott adatokon kívül - tartalmaznia ke]l annak a
személynek a nevét, címét,elérthetőségeit és jogkörét, akivel a szolgáltató köteles
együttműködni.

20.
(1)

A

$

köziizemi szerzodésben meghatáIozott távhó teljesítrnénycsökkentését a

felhasználó, legkorábban a szerződés létrejöttét kÖvető évben, minden év szeptember
15_ig kezderr-rényezhet|. A csökkenÍett hóteljesítmény legkorábban a kovetkezó év
január 1_jétől énényes'Evközi teljesítrrény igélryrrövelést a szolgáltató csak ak]iot.
tagadhat meg, ha felhasználó a 10.$ (1) bekezdése szer-inti csatlakozási díjat nem

(2)

fizette meg.

Az

épület hófizikaí állapotát érintő beavatkozás következményeképpen a lekötött
hőteljesíhnénl csökkenteni csak a beavatkozást követo fii1ési idószak befejezése
után annak adataira alapozott hőteljesítmény-igénybevételivizsgálat alapján
lehetséges, a Vizsgálat eredményeinek rnegfeleló mértékbenés a /1/ bekezdésben

foglaltak szer ínt.
(3) Anennyiben fellrasználó a kolábban lekötótt teljesítrrrérryétcsökkenti,a szolgáltató a
jogosult felhasználó mérólrelyén a hőhordozó kclzeg térfogatáramát legfeljebb annak
arányában csökkenteni,

csúcsncivelésesetén pedig köteles azt arányosarr

21

növelní

$

Amenrryiben a felhasználó a fiítésicélútár'hőszolgáltatás

megkezdésével,befejezésével, a
szolgáltatás mértékévelkapcsolatos igérryétnem adja meg. távhószolgáltató _ ha a
felhasználói berendezés áIIapoÍa ezÍ lehetővé teszi _ a fűtési célútávhószolgátatást a flítési
időszakban a hőközponti fűtésszabályozó rnűkÖdtetésével folyamatosan teljesíti,

22.5
távhőszolgá]tatás megszüntetéséIe a közüzemi szerzódés _ a TsÍ, 38. 5 (2)
bekezdésében meghatározott rendelkezései szerinti _ felmondásával kerüllret sor. A
közüzemi szerződést a felhasmálási hely egészére kiteri€dően lehet fe]rnondani'

(i) Á

(2) A Tszt. 38. $ (2) bek. a-d) pontjában előírt fe1tételek az egyedi közíizemi szerzódés
(3)

felmondására is irányadóak.

A

felhasználó

a

közüzemi szerzódés felmondására iranyrrló szándékát a

szolgáltatónak írásban köteles bejelenteni. Szolgáltató a beje1entés kézhezvételétől
számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatnífelhasználót a felmondás
feltételeiről. A közüzemi szerződés felmondása esetén a szolgá1tató köteles vizsgálni

Tsá. 3 8. $ (2) bek.-ben meghatározott feltételek teljesítését'
kÓzüzemi szerződés felmondása esetén a felhasmálási helyen a távhő
igénybevételénekmeEszüntetésével egyidejűleg a távhószolgáltatással azonos
a

(4)

A

(5)

A

komfortfokozatú (összkomfortos)' más hőellátást kell megvalósítani.
Tszt. 38' s (2) bek. c) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonát képező

felhasználói hoközpont megszüntetésének, átalakításának költségeire

vonatkoznak, ide nem ér1ve az eszközök selejtezési költségét.
(6) Ha a fogyaszási helyet magábap foglaló ingatlarrrrak több tulajdonosa

van,

is
a

felhasználó köteles beszelezni a tulajdoriosok Tsá' 38. $ (2) bek. a) pontja
rendelkezéseinek rnegfele1ó nyilatkozatokat és ezek meglétéről felelós nyilatkozatot
tenni szolgáltatónak, valamirrt szolgáltató kéréséreazok rendelkezésre állását
igazolni.
(7) A tulajdonosi közösség, mint fellrasználó nevében a közüzemi szerződés
felmorrdásának, illetőleg módosításának közlésére az jogosult, aki a hatályos
jogszabályok alapján anrrak képviselóje vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nreghatalmazással
rendelkezik.
(8) A (4) bekezdésben meghatározott munkak elvégzéséta felhasználó köteles írásban
bejelenteni a szolgáltatónak. A kózüzemi szerződés felnroadása miatt szükséges
munkálatokat a tulajdonát képezó hóközpontban vagy hőfogadó állomásori a
tár'hőszolgá|tató

végezheti.

23.$
(1) Ha a felhasználási heiyen valamely épületrésztávhoellátását kívánják megszüntetni,
ahhoz a közüzemi szerződés módosítása szükséges. Ebben az esetben a Tsá. 38. $
(5) bekezdésében foglaltak az egyedi közüzemi szerzódés módosítáSára is
irányadóak.

(2) A közüzemi szerzódés rnódosítása iránti igén1't a fellrasználó, illetőleg felhasználó
képviselője írásba:r köteles Szoigáltatónak bejelenteni' A szolgáltató a bejelentés
kézhezvételétőlszámított 15 napon belül írásbarr köteles tájékoáa1ni felhasználót a
szerzódés módosítás feltételeíról' A felhasználó képviselője köteles beszerezni a
Tszt' 38. $ (5) bekezdéséneka) pontjában meghatáIozott tulajdonosi
hozzájárulásokat és ezek rrreglétéról szolgáltatónak felelős nyilatkozatot tenni'
továbbá amerrrryiben szolgáltató kéri, ezek meglététigazolni'
(3) A szolgáltató a Tszt. 38. $ (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését
köteles vizsgá1rri'

(4) Epületrész (lakás' nem lakás céljára szolgáló helyiség) távhoellátásának
megszíintetése esetén a hőleadó ber'endezéseket le kell válasáali a távhóellátó
rendszerről, és az átlrrenó vezetékeket hőszigetelni kell' Ezze1 egyidqjűleg az épület
továbbra is üzemelő fiitési rendszerén (tár'hóvezeték, hőközpont, hofogadó, stb.) a
rendeltetésszenj működéshez a leválasáás miatt szükséges átalakításokat.
besza bályozásokat eI kell végezni'
(5) Felhasználó képviselője köteles az épületrész kiválása miatt szükséges közüzemi
szerződés módosítasa esetén a l4l bekezdésben meglratározott munkákól aZ arra
jogosult által készített tervet és műszaki leírást a szolgáltatónak benyr-rjtani. A
tervnek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az épület továbbra is
működtetett fiitési rendszerére vorratkozóal a te]:vnek a megváltozott hósziikséglet
mértékét,annak számítását, valamint a leválás miatt szükséges átalakításokat és a

beszabályozási teÍvet is tartalmaznia

kell. A

szolgáltató köte]es 15 rrapon belü) a

tervet felülvizsgálni. Amennyiben a Íervezett áta]akítáS jogszabályba, műszaki
előírásba ütközik, avagy a többi felhasználó részéretöflénó szolgáltatást
akadályozza, erról a szolgáltatónak a felhasználót íráSban tájékoáatnia kell' A
szolgáltató közlése alapján töÍténő tervmódosítáSról a felhasználó köteles
gondoskodni.

(6)

A Tszt. 38. s

(5) bekezdés d) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonát képező
felhasználói hőközpont átalakításának költségeire is vonatkozrak, ide nem éfive az
eszközök selejtezési ktitségét'

24$

A

közüzemi szerzódés, illewe a felhasznáIó díjfizetési kötelezettsége abban az
időpontban szűnik meg, amikor _ a jogszabá1yi és műszaki előírások szerint _ a
távhóellátás igén1'bevételének lehetősége véglegeserr megsánt. Amennyiben
épületrész kiválása miatt a közüzemi szerzódés módosítása szükséges, az érintett
díjfizető díjfizetési kötelezettsége a szerzódés módosításának megtöfiéntéíg fennálI'
(2) A távhőszolgáltatáS megszüntetése, illetőleg az épületr'ész kiválása miatt szükséges
(1)

közüzemi szerződés módosítása előtt,

a

megszüntetés, illetőleg módosítás

időpontjáig igénybevett szolgáltatás díját, ideértve a díjháhalékot is, egy összegben
kell rendezni, valamint az alapdíj még meg nem fizetett hányadát a szolgáltató
bzrfunlája alapján kel1 megfizetni.

vL
Felhasználó, di1ftzető személyébenbekövetkező változás
25.$.
(1) Szolgáltató, felhasználó és díjÍizetó a távhószolgáltatás mirrden területérr - a tóle
elvárható mértékig- köteles együttrrrűködni és egymást kölcsönösen
tájékoztatni a
szolgáltatással, ílletve annak igénybevételével,a szolgáltatás ellenértékének
elszámolásával kapcsola1os kérdésekberr.
a) A szolgáltató jogosult a tulajdonossal Vagy a fellrasználási hely általa ismert
tulajdonosával szemben érvényesítenia távhőszo1gáltatás díját,
_ lra a felhasmáIő vagy a dí1flzetó válÍozás bejelerrtése nem töfiént

-

b)

c)

meg,

az ingatlantjogcím nélkü} használják,
a válÍozás bejelentésből nerrr áilapítható meg egyértelműen az új
felhasználó vagy díjfizető személye, vagy lriányoznak a változás
idóporrtjáig ígénybevett szolgáltatás elszálr-rolásához szükséges
adatok.
- továbbá ha a hiánypótlásra _ a szolgáltató felszólítását követőe ,
aZ abban foglalt határidőig'nem kelül sor.
A változásban érintett felek egyeten-rlegesen felelősek a változás
idópontjában a felirasmálási helyerr lévő elszámoló méró áliapotáét'
Felhasználó. és díjfrzetó kiteles a a TsÍ' 45.$ (i) bekezdés a) pont szerinti

adataiban bekövetkezett yáItozást a vá]tozást követő i5 napon belül _
bejelenteni szolgáltatónak. E rendelet előírásai szerint bejelerrtett díjfizető
esetén aZ adatokban töúént változást a tulajdonos és a díjfizetó együttesen
köteles a szolgáltatóval közölai'
(2) A TKSZ 21'1 pontjában meghatározott esetben az ú'j felhasználóval történő
közüzerni szerződés aláírásának, illetőIeg ha1álybalépésének napjáig az új
felhasználó az elóző felhasmálóval létrejött szerzódésben foglaltak szelint veszi
igénybe a szolgáltatást, és köteles a díjat annak nregfelelően fizetni'

vII.

A

szolgáltatás teljesülése
26.S

(1) A szolgáltatás akkor számít teljesítettnek, ha:
a) Fűtési célúszolgáltatás esetén bármely külsó hómérséklet mellett a méretezésibelső
hómérsékletet figyelembe véve a felhasználó rendelkezésére á11.
A belső rendszer alka.lmasságát, a rendeltetésszerű basznáIatát a fogyasÍó kóteles

biáosítani.
b) Használati melegvíz szolgáltatási célútávhoszolgáltatás esetén a használati me.legvíz
hőmérséklete _ a csapolóknái mérve _ elérje a 40'C_ot.
(2) A szolgáltatas akkor is teljesítettnek számít, ha az (1) bekezdésben foglaltak a
felhasználó tulajdonában lévő berendezések hibájábó1, vagy alkalmatlar-rságából nem
teljesülnek.

(3) Fűtési időszakban a primer és szekunder előrenenő víz hőmérsékleiéta szolgáltató
a rendszen e jellemző szabályozási görbe, a meteorológiai viszonyok és eIőrejelzések
figyelembevételével a Tksz.12.1. bekezdés rendelkezéseinek, valamint aZ
izletszabályzaÍban rögzítettek betafiása mellett jogosult változtatni, leállítani és
újraindítani.

VlII.
Korlá1ozás
27.5
(1) országos tiizelóanyag hiány miatt, val4mint kömyezet- és levegőtisztaság-védelmi

okokból, szolgáltató jogosult

(2)
(3)
(4)

(s)

a Vh.

16.$-ban foglaltak figyelembevételévela

távhóellátást korlátozri melynek, sonerrdjét 2. sz. melléklet tartalmazza.
A korlátozást - ha más lehetóség nem á1l rendelkezésre - a hőhordozó közeg arányos
csökkentésével kell megvalósítani.
A korlátozás bevezetésének szükségességéról. okairól és mértékérőla szolgáltató
haladékta]anul köteles tájékoztatni Szerrtlorinc Város Örú;ormányzatát'
Korlátozás esetén a Szolgáltató köteles a felhasználókat tájékoaatni a korlátozás
vrírható idejéről és tartamáról, kérve a felhasziálókat a távhőfogyasztás önkéntes
további csökkentésére.
A korlátozás je1en rendeletben előírt maximális méltékéta Közüzemi szerzodésben

rögzíteni kell.

x.
Szo1gá1tatás és a szolgáltaÍás igénybevéte1éneksziineteltetéSe

28.$

(1) Ha díjfizető a távhővel ellátott épületrészben a szolgáltatás igénybevételétTKSZ
16.1 és 16'2 pontjaiban foglaltakon tulmenő szünete]tetni kívánja, akkor ere
irán1.trló kérelméta tulajdonosi közösséghez kell ben1ujtania' Az ígénybevétel
szúneteltetésénekfeltételeiró] a tulajdonosi közösség határoz. A tu1ajdonosi
közösség hozzá1áru|ő nyi|aÍkozata esetén' ha a kélelem nem egyenértékía
tár'hőszolgáltatás 23-25' $-ai szerinti megszürrtetésévei és taÍta|mazza a közüzemi
szerződés módosításálroz szükséges adatokat, a szolgáltató köteles a hozzájiLrt ó
nyilatkozatban foglaltak szerint eljárni' A tulajdonosí közösség hozzájánió
nyilatkozata nélkü1 a szüneteltetésre nincs lelretőség.

(2)

A

szlineteltetés és újraindítás költségeí

a

kére\mezőt terhelik.

A

Szüneteltetés

megkezdése előtt a díjhátralékot díjfizetónek egy összegben meg kell fizetnie.

X.
T ávhőszolgáltatás

díjai és azok megállapítáSa
2e.$

(l) A táVhószolgáltatás

legmagasabb hatósági árait az 1990. évi LXXXVII. törvény
felhalalmazáSa alapján Szentlőrinc Város Önkormá nyzatának Kep v iselötestíi lere állapitja
meg. A hatósági Íns,álÍozás kózzéÍéÍelétő|az or'lkormányzat gondoskodik. A hatályos
felhasználói díjakat a rendelet 3. számú melléklete tarta\mazza.
(2) Az önkormányzat mint árhatóság - a szolgáltatónak jelen rendelet 4' számu mellékletét
képező Arképzési Elóírás szerinti árkalkujáciő1a a|ap1án - az éttakat úgy állapítja meg.
hogy az a hatékonyan működő szolgáltató ráfordításaira és a működéshez sákséges
nyereségre fedezetet biáosítson' Az Írak a lávhőszolgáltatás indokolt ráfordításait és 10%
eszközarányos

nyeleséget tafialm azha|nak.

(3) Felhasználó a távhőszolgáltatás igénybevételéérta következő díjakat köteles frzetni a XI'
fej ezetben foglaltak szerint:
a) aIapdíj (Ft/lm3/éV)

b) hődíj (Ft/GJ)
c) fiítésidíj /résszámla/ (Ft/lm3,év),
d) vízfelrnelegítési díj (Fím),
e) közműves ivóviz díj 1Ftlmj;.

30.$.
Melegvíz szolgáltatás esetén szolgáltató jogosult a 29. 5 13/ bekezdés e) porrtja szerirrti
közműves ivővizdíjat (víz- és csatornadíj, valamint környezettelhelési díj egyíittes összege)
külón árjóváhagyás nélkül érvényesítenia felhasmálók és díjfizetők felé.

XI.

A

díj a1kalmazás

általános szabáIyai
31.$

(1)

A

felhasználót a szolgáltatóval kötott köziizemi szerződésben (továbbiakban: szerződés)
részletesen szabályozott távhőszolgáltatas igénybevételéértdíjfizetésikötelezettség telheli
a (2) bekezdésben réSz]etezettek szerínt.
(2) Fűtési célúhőszolgáltatás esetén:
a) A felhasználó a szerzódésben Íögzített fűtött lml után éves alapdíjat köteles fizetrri'
Az éves alapdíjat _ szerződő felek eitérő megállapodás hiányában - a felhasználónak
az év minden hónapjában előre, az év lllZ-ed része után kell megfizetníe.
fiiggetlenül attól, hogy vételez _e távhőt, vagy sem.
a.a) Ha a felhasználó a közüzemi szerződést felmondj4 az éves alapdíj még meg
nem fizetett hanyadát, a tényleges leválasÍás előtt, köteles egy összegben
megfizetni a szolgáltatónak.
a.b) Ha a közüzemi szelzódést a szolgáltató mondja fel - kir'éve a Tszt'49.$.(2)
bekezdés szerinti szerződésszegést _ a fellrasználónak a felmorrdási idó után
alapdíjat nem kell fizetnie'
a.c) A szerződés felmondása miatti alapdíj hányad meg', illetve visszafiZetéSe nem
mentesíti a szerzÍ3dő feleket a szerződésben meghatározott kötbér megfizetése
és az okozott kár megtérítésealól.
a.d) Ha a fellraszrráló év közben köt köziizerni szerződést, az éves alapdíj időarányos
részétaz igénybevétel időpontjátóI kell megfizetnie.

\

b)

A mérőhelyeken elhelyezett elszámoló méró áltai ténylegesen mért távhőmennyiség

után a felhasználó, a szerződésben rögzített feltételek szerint, hődíjat kóteies fizetni a
szolgá1tató a számlájaa feltirntetett fi Zetési határidőig.

c) A

lakossági felhasználó a távhőszolgáltatás díjait, ha a díjfizetés a Tsá. 44.$ (i)
bekezdése szerint épületrészenkénttörténik, a kÓvetkezők szeriÍlt fizetheti meg

szolgáltatónak:
c'a) Az a|apdíjaÍ _ havonta _ a fiítött lm3 éves ósszegének 1l12-ed része után az
épületfészek fiítött térfogatanak arrínyában.
c.b) A felhasználó és a szolgáltató kijzött hatályos megállapodásban rógzített
hőmerrayiség szerinl' az épületrészek fiitött térfogatárrak arányában, havonta

A mérésszelinti hődíj és a részszámlák közöüi
díjkülönbözettel a szolgáltató koteles, a fiítésiidőszakot követő két hónapon
belül, felhasználóval az igénybe vett szolgáltatást elszámolni'
Ha a felhasználó az á|ta|a vételezett hórnennyiséget a fiítésiidőszakot követően
számolja el a szolgáltatóval, akkor havonta fiítésdíjat(részszámlát) kell fizetnie. A
mérésszerirrti flitési díj (alapdíj+hődíj) és a részszámlák közötti díjkülönbözettel a
szolgáltató köteles, a flítésiidoszakot követő két hónapon belül a felhasználóva]
elszámolni.
d.a) Ha az elszámo]ás díjkülönbozetének megfizetése az épl]Iet egészéreegv
összegben, vagy az épületrészek fiítött légtérfogata alap1án töÉénik a
szolgáltató köteles, az elszámolással egy időben, az épilet vagy az
épÍiletrészekszámláit is kibocsátani.
d.b) Ha az épület egészére vorratkozó elszámolás díjkÜlönbözetének megfizetése, a
felhasmáló által igazolt és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott Változó
részarányok (költségmegosÍás) alapján és épületrészenként történik. a
szolgáltató köteles, a fiitési költség negosztáSára vonatkozó adatok átvételét
kóveto' 45 napon belül az épületrászek számláit kibocsátani.
d.c) Fe1használóí vagy dijfizetői észrevételesetén a szolgáltató köteles az elszámolás
hődíj részszámlát.

d)

módosítását ellenszolgáltatás nélkijl elkészítent, ha
tevékenységénekhiányosságair'a vezethető vissza.

az a

szolgáltató

d.d) A d.b) pont szerinti elszárnolás
képviselője

a

esetén, ha a felhasználó, a vagy felhasználó
fijtési ídószakot követő 120 napon belül sern bocsátja szolgáltató

rerrdelkezésétea

fiítéSidíj

megosztására vonatkozó

adatokat

e)

(kö1tségmegosáás). a szolgáltató jogosul1 a határidót követó 30 napon belül, a
felhasználó részéreaz épü1etrészek (lakások) ííltött légtéIfogata arényában az
elszámoló számlát kibocsátani.
Ha a szolgáltató és a felhasmáló között az általános köztizemi szerződés nem a Tszt.

f)

díjait a c.a) és a c.b) pontok szerintjogosult érvényesíteni.
Felhaszrráló vagy díjfizetó változás esetétr az esedékes díjaka| fiiggetlenül attól,

43.$ (6) bekezdés szerinti megállapodás aláírásával

jön létre, szolgáltató

a

távlrószolgáltatrás

hogy részszámlríról vagy elszámoló számláról van szó, aZ éIintettek köZött

időarányosan kell megosaani.
szerződés másképpen nem rendelkezik, a l7l bekezdés c) és d) pontok
szerinti díjakat a felhasználó vagy a díjfizetó akkor is köteles megfizetni, ha a
felhasználási lrelyet huzamosabb ideig nem haszná\a.

(3) Ha a közüzemi

32.S

(l) Használati melegvíz_szolgáltatás

a) A
b)

esetén

felhasmáló vagy a dí1lzető az elszánro]ó mérő által ténylegesen méfi nrelegvíz
mennyiség 1m3.1 után - a szolgáltatóval kötött rrregállapodásbarr rögzített feltételek
szerint _ vízfelmelegítésidíjat' és közműves ivóvíz díjat fizet.
Epületrész egyedí hasznáiati rrrelegvíz_mérovel nem rendelkező fellrasználójának
(dijfizetójének). a mérésszerinti elszárrrolás feltételeinek megteremtéséig, a

vonatkozó szabvány (elerrleg

az M\Z-04.I32-91)

vizyezeÍéki szer'elvények
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(2) Epületrész' és ide értve a közösségi célra haszrált, valamint osztatlan közös
tulajdonban lévó épűletrészeket is, tulajdonosai, bérlói, hasznáIói közólt az

épületrészfiités díjának vagy számláinak megosztására
köteleáető.

a

szolgáltató nem

XII.

A díjfizetés u:T]í""' szabá]tyai

(l) Szolgáltatót - lakossági felhasználók esetében általában havonta egyszer _
számlaadásí, felhasználót a számlan feltiintetett fizetési határidóig _ lakossági
íelhasználó esetében általában a tárgyhó utolsó napjáig - díjfizetési kötelezettség

terheli.

(2) Szolgáltató köteles a távhószolgáltatás szám:láit, minimum 8 nappal a fizetést
hatrírido elótt, kézbesítenia felhaszrrálónak vagy a díjfiZetonek. A kézbesítéshelye egyéb megállapodás hiányában _ a felhasmálási hely postaládája.
(3) A felhasználó vagy díjfizető díjfiZetéSikötelezettségének e]eget tehet:

a)
b)
c)
d)

pénááribefizetéssel,
szolgáltató banksámlájára történő átutalással,
postai befizetéssel,

lakossági folyószámláról (átutalási betétszámláról) törtérrő kiegyenlítéssel
(c

sopo:tos beszedés)'
a befizetést igazoló bizonylattal együtt tekinthetó kiegyenlítettnek.

(4) A szánla csak

36.S

(1) Késedelmes fiZetésnek minosül, ha a Te]használó vagy a dijflzelő a szolgáltatás
ellenéfiékétnem a közüzenri szerződésben, Vagy nem a számlárr feltiirrtetett
határidóig fizeti meg, továbbá a fizetési liatáridőig csak részben egyenlíti ki.
(2) Késedelmes fizetés esetén fellrasználó vagy a díjfiZetó köteles szerinti késedelmi
kanatot, valamint szolgáltatónak emiatt feLmerült és igazolt költségeit megfizetni.
(3) Késedelmes fizetés esetén szolgáltató jogosuit a felszólítást követően;
a) megindítani a belrajtási eijá'ást,
b) intézledni a szolgáltatás felfiiggesáésére.
(4) Felhasziáló vagy a díjflzetó Szolgáltató hozzájáralása nélkül is töIlesztheti
l|f;rtozásáLt. A részteljesítésnem mentesíti a díjfizetésre kötelezettet a késedelmes
fizetés következményei alól'
3

7.S

(1) Szolgáltató jogosult _ a közüzemi szeÍződéS hatályba lépésétola közüzerai
szerzódés megsánése után a követelések eiér.iilési idejéig - a felhasmálók és a
díjfizetők személyes adaÍai köZiil azokat kezelni, ameiyek a díjfizetésr'e kötelezettek
az onosíti{sához' és a közüzemi szerződés teljesítéséhez,valamint a teljesített éS aZ
igénybe vett szo]gáltatás elszámolásához szükségesek. Enrrek keretében jogosult

a

díjfizetésre kötelezettek lakcímét,telmészetes személy azonosító adatait' a
felhasználási helyre, a fogyasztásra, a számlázásra és a díjfizetésrevonatkozó
adatokat a közüzemi szerződésen a1apuló kötelezettségeinek teljesítése, jogarrrak
gyakorlása céljából kezelni. Az éÍintettkérelnrérevagy hozzájáru|ása esetén az
adatkezelő, a külön törvényben meghatáIozottak szerint, ad táJékortaÍást az általa
nyilvántaltott adatokói.
(2) Amennyiben a Tsa. 44.$ (3) bekezdésének megfelelően a szánIázás kön'etlenül a
bérló vagy lrasználó, mint díjfizető részéIe töt1énik, 30 napos fizetési késedelem
esetén szolgáltató

j

ogosult értesíteni az épiilet, építmény,épületrésztulajdonosát.
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XIil.
A szerzódésszegés és következményei
38.$
(1) A Tsa. 49. $ (1) bekezdés d) és e) pontjaiban meghatáIozott szerzódésszegés esetén,

ha szolgáltató a felhaszlálóval szemben fennálló

távhőszolgáltatási

kötelezettségének folyamatosan harom napot rneghaladóan, neki felróható okból
\aw a Tszt' 40' $ (2) bekezdése szerinti elózetes értesítésmellózésével nem tesz

eleget az erre iráu5.rrló panasz bejelentésétől kezdr'e szolgáltató:
a) fiítésicélúszolgáltatás esetén a kőZüzemi szerződésben meghatározott éves

alapdíj hányad kétszelesét'

melegvíZ-szolgáltatási célúszolgáltatás esetén a használati
melegvíz mennyisége után megfiZetett vízfelmelegítési díj kétszeresétfizeti
vissza vagy írja jóvá a megelőzo idószak 3 havi átlagmennyisége szerint a
fellrasználó, vagy a dijfzető szárnlájában.
(2) Hőátalakítás nélküli távho energia szolgáltatás vagy fiítésicélútávhóSzolgáltatás
esetén, ha a íelhasználó, illetóleg a dijftzető a Tszt. 49. $ (2) bekezdésének c), d), I
és g) pontjaiban szabáLyozot| szerződésszegést, vagy a Tszt.3'$ n. pontja szerinti
szabállalan vételezést vaiósít meg, a szolgáltatás díjrin felül pótdíjat kÓteles fizetni.
A pótdíj mértékea felhasználóra (díjfizetór'e) vonat]<ozó éves alapdíj, méretlen
időszakra esó hányadának háromszorosa' a szeződésszegés, illetőleg a más módon

b) hasmálati

töfténó szabál1talan vételezésidótartamára számitv a'
(3) Használati melegvíz szolgáltatási célútávhószolgáltatás esetén, ha a felhasználó,
vagy díjfizető aTszt.49. $ (2) bekezdésének c)' d)' 0 és g) pontjaiban szabályozott
szerződésszegést, vagy a Tszt' 3.$ n.pontja szerinti szabál1talan vételezést valósít
meg és a szolgáltatás díjrán íelül pótdíjat köteles fizetni' A pótdíj mértékea méretien

ídőszakra a szerződésszegést megelőző időszak legalább 3 hónap mérr
fellrasználásából számított átlagmennyiség. ennek hiányában a 32. $ (1) bekezdés b)
pontjában meglratározott nennyiség díjának kétszerese, a szerződésszegés' illetőleg
a más módon törtenó szabályalan véte]ezés időtartamára számítva.
(4) A szolgáltató a pótdíj mértékétmérsékellretiúzleÍszabáIyzatában rögzített esetekben
és feltételek betartása mellett.

3e.$
(1)

A 38'

$-ban foglaltak nem érintik a szolgáltató jogosultságát

a Tsá' 49' $

(2)

bekezdése b)_e) pontjaiban meghatározott szerződésszsgés miatt a távlrőszolgáltatás

felfiiggesáésére, valamint

a Tszt' 51. $ (3)

bekezdés b)-c) pontjaiban

és (4)

bekezdésében meghatáIozott esetekben a kőzizemi szerződés felmorrdására.
(?) A 38. $'barr foglalt pótdíj megfizetése, továbbá a távhószolgáltatás felfliggesáése

nem mentesíti a felhasmálót

a

szerződésszegés egyéb következrnényeí alól, és

köteles meg1éIíteniaz általa okozot{ káft is'

a

szolgáltató a felhaszrláló szeződésszegése nriatt a szolgáltatás
felfiiggesáésére jogosult, az enrrek végehajtásához szükséges munkálatokat a
felhasználói berendezéseken jogosult elvégezui a felhasználó, illetőleg az ingatlan

(3) Amennyiben

tulajdonos ennek ttirésére köteles.

xlv.

Szabálysértési rendelkezések

40.$'

XV.
Vegyes és zaró rende1kezések
' Hatályon kíviil hely ezle a 11/2072'(v.31.)

KT' Rende]et
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41.$
(1) Üresen á11ó épület (épületrész) esetén a szolgáltató jogosult a távhoszolgáltatás díját
az általa ismert tulajdonossal szemben érvényesíteni.
(2) Az épu|et (épületrész) felhasmálónak minósülo bérlője (használója), addig az
időpontig köteles a tiívhószolgáltatás díját megfizetni' amíg a fulajdonos a
jogviszony változásról, megszűnésről a szolgáltatót irásban nem éÍesíti.A
fulajdonos és a bér'lő közcitti vita esetén felek közös nyilatkozatáig' vagy a bíróság
jogerős ítéletéigszol!áltató jogosult a távhószolgáltatás díját az általa ismert
tulajdonossal szemben érvényesíteni.
(3) A közüzemi szerződés megkÓtésekor és módosításakor, valamint a szolgáltató
kérésérea díjfizetók személyét és adatait a felhasználó írásban közli a szolgáltatóval.
(4) Szentlórinc Varos területén a környezet- és levegőtisáaság védelme érdekében a
HESZ rcndelkezéseivel is összhángban _ az energiatermeló berendezést úgy kell
megteruemi, kiválasÍani' kialakítani és üzemeltetni, hogy a kömyezet egészének
magas színhi védelme érdekében az a lehető legkisebb levegóterhelést okozza' A
már' működő energiatermelő, energiaellátó rendszerek megváltoáatása (kiilönösen a
berendezések csereje és az energiahordozó váttás) az e|érbeÍő legjobb techníkát
figyelembe véve nem járhat a levegőterhelés növeléséve1, azaz ahelryilegklbocsátott
légszerrnyező anyagok fajlagos mutatóSzámai a teljesítmény.e, a megtermelt
energiára vonatkozóan egyetlen szemyezőanyag tekirrtetében sem növekedhetnek'
Uj létesítrnényekkialakításakor vagy a meglévő rendszelek átalakításakol az
elérhető legjobb technikával megvalósítható, helyi emisszióval nem járó
rendszereket (különösen távlrőt, villamos energiát, napenergiát hasmáló
berendezéseket), vagy - erurek hiányában - a lel-reto legkisebb helyi emisszióvaljáró
energiatermelo, energiaeliátó rendszereket kel1 alkalmaai.
(5) Ezen rendeIet 2008.január 0i-én lép haúlyba'
(6) Jelen rendelet hatálybalépésével egyídejűleg Szentlőrinc Vár'osi Öntriormányzat
Képviselő-testiiletérrek a távhőszolgáltató által szolgáltatott távho dijának
megállapításáról szóIő 1/1995.sI'29.) KT. Rendelete, a távhóellátási díjak
megállapításáról szóló többször módosított 9/l995.(IX.07.) KT' Rendelete, valamint
a távhőszolgáItatásról szó1ó 9/2000.(IV.27') KT. Rendelete hatályát vesái.
(7) E rendelet 3. sz. mellékletének módosítása 20i3. január 1' napjrín lép hatályba.
(8) Erendelet 40. $-át hatályon kívül helyeáe a }'1'12012.(Y .31.) KT. Rendelet'
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.(XII2 1.)KT. Rendelet

A távhőszolgáltatás csatlakozási díja

1. sz. mellék]ete

A felhasználó ellátása érdekében sziikséges
- szolgáltatóí tulaj donú bekotővezeték létesítéséhezés bővítéséhez:
(120.000 +42'000 x P) Ft/nyomvona1 folyóméteÍ
aho1 a P a csatlakozó létesítményteljesítmény igénye MW-ban
és bővítéséhez:
- szolgáitatói tu1aj donú primer hófogadó ál1omás létesítéséhez

500
500
1500

3000

Teliesítmény
kW-ie
kW fölött 1500 kW_ie
kw fölöttt 3000 kW_ie
kw folött

Csatlakozási díi
6000 Fr/kw
4080 Ft/kw
2400 Fr,&W
1800 Fr/kw

Megjeg1zés: Az ár legmagasabb hatósági ar, amely 20
tartalmaz.

%o-os

áitalános forgaimi adót

12007.6II.21.)KT. Rendelet
2. sz. melléklet
A távhőszolgáltatás koilátozási sorrendje
A. 22

országos tüzelőanyag hiány miatt, valamint kömyezet- és 1evegőtisáaság-véde1mi
okokból, szolgáltató jogosult a Vhr. i 6' $-ban fog1a1tak Íigyelembevételével a
távhőellátást korlátozni a következő sorrendben és mér1ókig'
1

.

2.
3.

E1óször ott ke1l korlátozni, aho1 a korlátozás következtében közvet1en anyagi
kár nem mutatható ki, vagy a távhőszolgáltatás átmenetileg más megoldással
kell a
helyettesíthető' Így első lépésbena használati rnelegvíz készítését
hóközpontban megszüntetrri.

Az összes fogyasaónál

100Á-os csökkentésével'

További szükségszerúkorLáÍozás:
a) Lakossági fogyasztók kivét e|éve|, az összes fogyasztó 50%-os
korlátozása,
összes nem lakossági fogyasztó lefagyáS ha1áráig törtérrő
korlátozása,
Lakossági fogyasztók 50%-os kor'látozása,
Lakossági fogyasztók lefagyás határáig tör1énó kor1átozása.

b) Az

c)

d)

4. A

fogyasztói korlátozási sorrend megállapitásáIÍőI az éIintett fogyasztókat a

távhő szol gáltató

5.

téi1 ékoztatj

a.

A korlátozás vé$ehajtáSa során
fogla1takon tul

ajelen mellék]etben
megktilönböztetést nem tehet'

a távhőszolgáltató

a fogyasztók között

6. A

korlátozásra szolgáló okok megszúnése után a korlátozást haladéktalanul
fel keli oldani.
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A

1.)KT. Rendelet
3. számú melléklete

22 1200'7.6II.2

Lakossági 1ávhőszoleáltatási díiak2

Alapdíj:

380,65 FylÍn3/év

Fűtési hődíj (mért):

3064'50

HMV:

FíGJ

958,14 Ftlm3

Megjegyzés: Az egyes díjak ÁFÁ-t nem Íarta\maznak.

zMódositotta

a2/2o13.(I.22.) KT. Rendelet, hatályos 2013 ' januar 1. napjától
Módosíto$a a 12l2o 12.(u.l.) KT. Rendelet, hatrílyos 2012. június 1. napjá1ó1
Módosit)tta a22l2o1o.(x .16.) KT' Rendelet, hatáIyos 2011.január l. napjától
Módosította a 2112008.(x.31.) KT. Rendelet
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12007.(Xil21.)KT. Rendelet
4. sz. mel|éklete

Ár<rÉpzÉstELoÍRÁS
1

.

Altalános e1vek

:

A működéshez sztikséges és elégséges ráfordítások a felhasználók á|tal fizetett
díjakban térülnek meg, ezéÍtaz atképzés összefuggő díjrendszert ke1l hogy
alkosson. Az átban csak az índokolt befektetések és a hatékony működés
költségei jelenhetnek meg.

Az itrképzésné|figyelembe kell venni az idő1árás válÍozásábőI eredő kockázatot
és a működéshez sziikséges nyereséget, az értékesítésiveszteség fedezetét,
valamint

a hitelbő1

megvalósított fejlesztések kama1költségeit is'

Az

árképzésikalkulációs rendszerben a rendelet 29. $ (3) bekezdésében
figzitet| hatósági díjakat ke11 képezni, szolgáltaÍást fajtánként' lakossági

fe1haszná1ókra.

A

Távhószo1gáLÍaÍő a képviselőtestÍilethez, teljes gazdasági évre vonatkozóan
(január 1' _ december 3I.) az d'őző él' novemberében alapdíj-módosító kérelmet
nyújthat be. A hődíj \,áltoáatásának javaslatát a mindenkori alap energíahordozó jelenleg foldgáz _ bejelentett átvá|tozása után i5 napon be1ül n1'trjtja be' Az
árhatóság mindig rnaximá1t árakat fogad el. A szolgaltatónak lehetosége van ez alaíÍi,
alkaImazon árakat érvényesíteni.

2.

Szentlőrinc Város Örrkormányzatinak Képviselőtesttilete a benÉjtott áI-, és
díjmódosító kérelenr elbírálását úgy iktatja be az ügyrendjébe, hogy a Távhőszo1gáltató a módosított árakat (díjakat) a Fe1használó fe1é a díjmÓdosító kérelem beadását

3'

követő hónap 1. napjától éNényesítenitudja.

A díjmódosító kérelem tartalmi követelményei:

-

_

-

a változás okának szöveges ismertetés,
a díjmódosítás részletes ka1kuiációja,

javasolt (legmagasabb) díjak felsorolása.

Az

Önkormányzat Képviselő-testiilete által az adolÍ évben az arban el nern ismert
aremelkedési méúék.az árjőváhagyásÍ követő 5 évben _ évenkéntmaximálisarr az
elmaradt díjemelésmértékének20%-os mértékéig_ dijképző e1emként figyelembe

vehetö.
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