
                                                             Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

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                               2016.09.20.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                                      2016.09.20.

A napirendi pont rövid tartalma: A DVCSH Kft. tájékoztatása szerint fogyasztói kintlévőségei
már jelentős mértékűek. A társaság a jogszabályi keretek között mindent elkövet, hogy kintlé-
vőségeit csökkentse. Ehhez szükséges a fogyasztóknak küldött küldemények kézbesítési sza-
bályainak pontosabb meghatározása. A DVCSH Kft. állásfoglalást kért a Fejér Megyei Kor-
mányhivataltól, mely alapján szükséges DMJV Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakos-
sági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről  szóló 20/2012.  (IV.13.)  önkormányzati
rendelet módosítására. 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: 22833/2016.

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:                                                         2016. 09.12.
Ellenőrzés dátuma:                                                        2016. 09.12.
Törvényességi észrevétel:                                             Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:                                            Nyílt ülés

Egyéb megjegyzés:



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

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) levélben (3.
sz. melléklet) tájékoztatta önkormányzatunkat miszerint fogyasztói kintlévőségei már jelentős
mértékűek, annak finanszírozása társaságuk gazdálkodását rendkívüli módon megnehezíti. A
társaság a jogszabályi keretek között mindent elkövet, hogy kintlévőségeit csökkentse. 
Ehhez szükséges a fogyasztóknak küldött küldemények kézbesítési szabályainak pontosabb
meghatározása. A DVCSH Kft. állásfoglalást kért a Fejér Megyei Kormányhivataltól, mely alap-
ján szükséges DMJV Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díj-
alkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására, mi-
vel a jelenleg hatályban lévő rendelet által szabályozott eljárás szerint a társaságot érintő kár
folyamatosan növekszik, mely kár DMJV Önkormányzatát  - közvetve (A DVCSH Kft. többségi
tulajdonosaként) és közvetlenül is (mint az önkormányzati lakások tulajdonosát, helytállási tu-
lajdonosi felelősségként) érinti.
A kormányhivatal állásfoglalása szerint (4. sz. melléklet) a rendelet pontosítása nagymérték-
ben elősegítené a fogyasztói helyre történő bejutás elrendelése iránti kérelmek elbírálását.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság és az Ügyrendi, igazgatá-
si és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök szóban ismertetik a Közgyűlésen.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a rendelet megalkotására. Az előterjesztés 1.
melléklete a rendelettervezet, az előterjesztés 2. melléklete annak indokolása. 

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

                                                                                                           
          Hingyi László s.k.  Tóth Kálmán s.k.
    a gazdasági és területfejlesztési                             az ügyrendi, igazgatási és

      bizottság elnöke   jogi bizottság elnöke



az előterjesztés 1. melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2016. (IX.23.) 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 6. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(1) A díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatti szolgáltatás felfüggesztésére vo-
natkozó szankció akkor alkalmazható, ha a felhasználó, illetve a díjfizető díjfizetési
kötelezettségének igazolható módon megküldött írásbeli felszólítás ellenére a kézbe-
sítést követő 30 napon belül nem tesz eleget. Ez esetben a szolgáltatás felfüggeszté-
se a díjhátralék kiegyenlítéséig hatályos. Kézbesítettnek minősül a küldemény akkor
is, ha a felhasználó, illetve a díjfizető részére igazolható módon megküldött díjfizetési
kötelezettségről  szóló írásbeli  felszólítást  a posta „nem kereste” vagy az „átvételt
megtagadta” jelzéssel juttatja vissza, a visszaküldés dátumának napján.”

2. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 23. napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Cserna Gábor      Dr. Sürü Renáta
polgármester    jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. szeptember 23-án kihirdetésre került.

      Dr. Sürü Renáta
   jegyző


