
                                                             Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 02. 16.

Javaslat az Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgálta-
tásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló

20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete módosítására 

Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
            Dr. Kaja Edit ügyintéző

Meghívott:    -
     

Véleményező     bizottságok:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                               2017.02.14.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2017.02.14.

A napirendi pont rövid tartalma: A Fejér Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi, illetve pi-
acfelügyeleti hatáskörében eljárva egy fogyasztói kérelem alapján a DVCSH Kft.-vel ellen a
távhőszolgáltatás  elszámolásával  az  alábbiakról  tájékoztatta  önkormányzatunkat.  A DMJV
Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának felté-
teleiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet nem határozza meg az elszámolási mé-
rőeszköz meghibásodása esetén a számításhoz figyelembe vehető meghibásodás előtti vagy
utáni időszak maximális hosszúságát, nem határozza meg azt, hogy a szolgáltatónak hogyan,
milyen számítási móddal, milyen szolgáltatási, vételezési körülményeket kell azonos szolgálta-
tási, illetve vételezési körülményekre korrigálnia korábbi időszakban mért fogyasztásmennyisé-
get. A fentiek miatt szükséges a rendeletet módosítani. A rendeletmódosításról a Közgyűlés
dönt.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve: dr. Kaja Edit
E-mail címe: kajaedit@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-214
Iktatószám: 4620/2017.

Előkészítő aláírása:                                                       Dr. Kaja Edit
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                   Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:           Dr. Sürü Renáta
Leadás dátuma:                                                         2017.02.02.
Ellenőrzés dátuma:                                                        2017.02.02.
Törvényességi észrevétel:                                             Van/Nincs
Amennyiben van: 
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:                                            Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés:



INDOKOLÁS
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…./2017. (II.17.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, a lakossági
távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhi-
vatalhoz érkezett, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújvá-
ros, Építők útja 1.) (a továbbiakban: DVCSH Kft.) ellen, a távhőszolgáltatás elszámolá-
sával kapcsolatos fogyasztói kérelem alapján az alábbi tájékoztatást adta:
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 47. §-a szerint, a szolgáltatott és a
felhasznált távhő mérésével és elszámolásával, a díjfizetéssel, valamint a szabálytalan
vételezéssel kapcsolatos általános szabályokat az önkormányzat a díjalkalmazási fel-
tételekben határozza meg.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.
(VIII.15.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 23.1. pontja szerint:
„Az elszámolási mérőeszköz meghibásodása esetén a meghibásodás időtartamára az
előző év azonos időszakában mért mennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési
körülményeire korrigált mennyiséget kell az elszámolás alapjának tekinteni. Ilyen idő-
szak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját
megelőző, legalább egy hónap hőfelhasználása képezi a korrekció alapját.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet meghatározza a számításhoz figyelembe vehető meghibásodás előtti vagy
utáni időszak maximális hosszúságát, illetve meghatározza, hogy a szolgáltatónak, ho-
gyan, milyen számítási móddal, milyen szolgáltatási, vételezési körülményeket figye-
lembe véve kell azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményeket korrigálni a ko-
rábbi időszakban mért fogyasztásmennyiséget.

2. §-hoz

A rendelete hatályba lépésről rendelkezik.



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (II.17.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, a lakossági

távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében és a 60. § (3) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a az Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdésében
meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételei-
ről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet 11. § az alábbi rendelkezésekkel
egészül ki:
„(1) Szolgáltató a hőfogyasztást épületenként a távfűtött épületeket ellátó felhaszná-
lói hőközpontokban és hőfogadókban beépített hiteles hőmennyiségmérőkön köteles
mérni és e rendelet 16. § és a 24-25. §-ban foglaltak szerint számlázni, valamint a
17. §-ban foglaltak szerint a felhasználókkal elszámolni. 
(2) Az elszámolási mérők meghibásodása esetén, annak megjavíttatása, a mérők vo-
natkozó előírások szerinti időszakos, illetve rendkívüli hitelesítéséhez az elszámolási
mérő tulajdonosának, kezelőjének a feladata. A javítás és hitelesítés időtartama a 30
napot nem haladhatja meg. Szükség esetén az elszámolási mérő tulajdonosa csere-
mérőről köteles gondoskodni.
(3) A használati melegvíz-készítés céljára elfogyasztott hőmennyiség meghatározá-
sánál a melegvíz-mérők esetében a méretlen időszak a 30 napot mégis meghaladja,
akkor a 30. nap után a mérési feltételek helyreállításáig a fogyasztót melegvíz-mérő-
vel nem rendelkező fogyasztónak kell tekinteni. A melegvíz-mérő meghibásodása,
valamint a hitelesítés időtartama alatt a szolgáltatott melegvíz mennyiségét az előző
elszámolási átlagfogyasztását alapul véve kell meghatározni.
(4) A 11. § (1) bekezdése szerinti hőmennyiségmérő meghibásodása, valamint a hi-
telesítés időtartama alatt szolgáltatott távhő mennyiségét – egyéb megállapodás hiá-
nyában – a mért időszakra vonatkozó adatokat, valamint fűtés esetében a külső hő-
mérséklet és a fűtött napok számának korrekciója alapján kell meghatározni.”

2. §  Ez a rendelet 2017. február 17. napján lép hatályba és az azt követő napon ha-
tályát veszti.

Cserna Gábor      Dr. Sürü Renáta
polgármester    jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 17-én kihirdetésre került.

      Dr. Sürü Renáta



   jegyző


