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Kisvárda Város Önkományzat Képviselő{esfülete, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XV I.
§ (3) bckczdésébenkapott felhatalmeLzás alapján -Magyarország he1l
önkormányzatairól szóló 2011. éü CLXXXIX, törvény l3, § (1) bekezctés 20. pontjában
meghatrirozott feladatkörében eljárwa a kövctkezóket rendeli el.

törvény ó0,

l. Általános rendelkezós€k
1. A rendelet hatálya kiteied, a Kisvárda város területén lévő felhasználási helysket ellátó
"E
távhijszolgáltatóra, valamil1t a távhőszolgáltatást igénybe vevő l'elhasználókn és díjfizetőkre, A
távhőszolgáltató működési területe, I(isvárda város közigazgatási területére teried ki,

A felhasaáló

és a lávhőszolgáltató közőtti jogviszooyban külön kiilön íilhasználónak te]]
tekinteni azt a felhasználót, amel}nck távhővel való ellátása, több különbözó í'elhasználási helYen
valósul meg,

2. §

2.

A távhószolgálaató

ó§ a

felha§ználó közötti

jogviszony ré§zletes sznbílyai

Az clőZeics tájékoztatást kéró éIdekelt kérelemének taíta]maaria ke]1 a tervezett íélhasználási
hely címét,rendelietését (lakó-, r,egyes-. Vagy cgyób épűlet), a vételezni kíváit legnagyobb
3,

§

hóteljesítmén}t, és a ter,/ezett éves hőigén},t, va]amint a Távhőszolgáltatási KözüZemi S zabllyzat (a
továbbiakban: Tksz.) 2.1,3. pontjában l'oglattak alapján, a távhőmennfsóg mérésénckten ezctt
helyét.

A közüzemi szerződésnck, a TKSZ. 9, és l0, pontjaiban foglaltakon túl, taía]rnazllia kcll annak
személynek a nevét, címétés e]erhetóségét, akivel a távhőszolgátató a felhasználó
negbíZottjaként aZ iizemvitellel, a 1útésicélútávhószol8áitatás megkczdésével,befe.jezésével,az
4,

a

§

epület belső átlaghiiménékletével(flitési igényével)összefiiggő

5, §

kapcsolatot tarüatja.

Az elkészült félhasználói

bcrendezés és a szolgáltatói bere[dezés ósszekapcsoiás során, a
távhőszolgáltató, a hókózponti mérőeszközök esetében a hőmennyiségncrő-kör elemeit (integrátor
vízmérő és hóétzékclő pár), és a használati melegvíz feltasználiást mérő hőközponti wzrlerőt, a
mérőeszköz e célra kialakított helyén iiletéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából
zárjeggyel köteles ellátni.
(2) A zá,rlegy elhelyezésekor, a mérőmúszerek adatainak és a záq'egyek §zámainak f€ltüntetésével, a
Lívhőszolgáltató j eglzőkön}.r'et kóteles kés7íteni ,
(3) Epületrészenl(énti merés esetén is alkalmani kell, aZ (l) bekezdésben fo8laltakat.
(1.)

távhőszolgáltató, a szolgáltatói berendezések iszletszabűyzatbart meghatározott
'szerinti,
c§aJlakozási feltételei
az adott területre vonatkozó, a kiilső hőmér§éklet változását követő
pTimer előremenő hőhordozó közeg hőmérséklet-vátozásának (meíetrendnek) megfelelőerr olyarr
menrryiségú távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések úzen*éí}e§é§
biztonságos állapota mellett a felhasználó igénye szerint a kőzijzen]' §Zeíződésben !ögzített

6. § 0)A

szolgáhatási célok kielégítéséhezsziikséges,

'/.X

(2) Ha a fellrasználónak fíltésiidénycn kívül a hóhordozó közegre rerrdkívüli esemény, időjárási
köriilmények bekövctkezésc miatt sziiksége van, igénybejelentés alapján a szolgáltató tényleges
költségeinek m€gfizetése ellenében és a távhószol8áltaió közreműködésével azt a sziikséges
mértékbenigénybc veheti,

7, § (1) Szolgáltatói hiiközpontból való hőellátás esetén, ha a hófogadó állomáson szabályozásra
nincs lehetőség, a távhőszoigáltató, a vótclczni kívánt távhó mértékére,az annak változtatásifua, a
fíitésicélútávhíi szolgáltatásának ncgkezdósere és a bofejezésérevonatkozó igényeket a
hóközpontba]l, valamcnnf érintett felhasaálóra kiterjeclően azonos módon és mértékbcn clégítiki,
(2) Szolgáltatói hőközpontból ellátott fclhasználók, az (1) bekezdésben fo8laltakról a
távhős7olgáltatóval kötiitt megállapodásban csak egységesen, a közösen kijelölt megbizottjuk útján
rendelkezhetnek,
8. § (1) Amennyibcn a feihaszrráló, a flitési célútávhőszolgáltaiás megkezdésóvel, befejezésévcl,a
szolgállatás mértékévelkapcsolatos igónyót nom adja meg, vagy szolgátatói hőköZpontból ellátott
épületekben lévő hő1-ogadó állomáson szabályozásra nincs lchetőség, és a fclhasználók az
előZőekrő] egyhangú negáilapodásra nem jutn.Lk, iiletve erről egyhangűag nem rendclkczrrek, a
távhőszolgáltató - lra a fclhasználói bererrdezés ál]apota czt lehetővé teszi - a kóvetkezők szerint
szolgált.it:
a) a fűtési célútávhőszoigáltatíst, a íitésiidószikban a hőközponti fiitésszabályozó műköCltctóséve]
1biydmatosan teljesíti,
b) a haszuálati melegviz-szolgá]tatási cólú tá\üőszolgáltatást folyamatosan teljcsíti.
(2) Az (1) bekezclés a) pontja esetében, a távhőszolgáltaló annyi hómer]nyiséget szolgáltai, amennyi
aZ üZen*épes 1'elhasr.nálói belendezések rendeltetéss7erú núködése mellett:
a) alakószobákban, ir odahelyiségckbor átlagosan ]egalább l22 Co-ol biztosít,
b) a lakószobákatk nem minósülő, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiségekbm átlagosail.
az MSZ 04-110-2/199l szabvan}óan rögzített tcfvezói előirásokban meghatározott be]ső
hőrnórsék]ct clórésélrcz a konyhákban, clőszobákban legalább +16 C", lépcsőházakban legalább
+i2 c" hőmérsékletet biztosít.
(3) AZ (1) bekezdés b) pontja esetében, a használati nrelegvíz-szolgáltatási célútávhőszolgáltatás
kefetében a távhőszolgáltató, annl hőrnennyiséget szol8áltat, arnennf az üzemképes 1élhasználói
berendezések reflde]tetésszerú műLködése mellett, folyamatos vételezésíél,a kifolyóklál mérve,
legalább + 40 C" haszná]ati nelegvíZiőm&séklet elórósébez szükséges.

9. § (1) A felhasználó, a 1élhasználói belcndezések átalakítását köteles, a távhőszolgáltatónak

előzetesen, írásban bejelenteni,
(2) Az (I) bekezdés szerinti bejeientést meg kell tenDi abban az esetberr is, ha a íélhas,análó,
díjfizetó o]yan epítészeii,vagy épúletgepészetiátalakítást kíván végezni, amely a távhővel ellátott
felhasználási hely díjfizetésalapját képező légtófogatát, illetőieg a hőteljesítmeny igéiyétnöveli, A
megnövekedett távhőigény kielégitéséről,a felhasználónak, a távhőszolgáltatóval clózetesen meg
kell állapodnia(3) Az átalakításról a1Ía jogosult által ké§zített olyan teNet kell a távhőszolgáltatóhoz benyújtani,
amely figyelembe veszi az épiiletet ellátó hőköZpont mű§zaki adottságai! tartámazza az épűet
megváltozott hősziikségletével kapcsolatos szánítrisokat.
(4) Az átalakitás befejezésétírásban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak,
(5) A munkálatok elvégzése után a felha§ználá§i hely ellátására érvényberr lévő kóziizemi §zeíződést
a megnövekedett légtérfogatnak, illetve hőteljesítmény igénynek megfelelően, epületrészerrkénti
díjszétosáás eseten a díjfizetőke és a hődíj új szétosztási ai{nyaiTa is kiterjedően módosítani kel1.

10, § (l)A közijzemi szerződésnek, a felhaszráló átali felmondását megelőzően a felhasználó,
legalább 15 nappal egyezteti köteles a tívhöszoIgáltatóval. a fe]ínondás .jogszabályokban előírt
feltételei vonatkozásában_

2y

A köziizeini szeúódés l'elmondása esetén, a l'elhas:máló köteles igazo]ni a távhőszolgáltatásról
szóló jogszabályokban foglalt t'elmondási feltételek teljesülésót, valamint kötclos nyilatkozni, a
távhőszolgáltatásról szóló jogszdbályokban foglalt felmondá§i fcltótelek vállalásáról.
(3) A felmondás miatt szűkséges munkálatokat a tulajdonát képező hőközpontban, a
távhőszolgáltdtó végzi el.
(2)

1l, § (1) Kiiiön

használatban álló épületÉszigénybcvótclének
megszijntetéséle vonatkoző kőZijzelni szeíződés módosítás ilánti igén}t a felhasznáó í.á§ban jelenti
be a távhőszoigáltatónak. A táVhőszolgállató 15 napon lreli'Ll köteles a nódosítás 1éltételeiről, az
előírt eijárásról a felhasaá]ót írásban tájékoztatni,
(2)A távhőszolgáltató vizsgálja, a távhőszolgáltatásról szóló jogszabályokban foglalt módosítási
fcltótclck fenn álltát.
(3) Az (1) bekezdés a]ka]mazása esetében, a felhasználó köteles igMolni a távhőszolgáltatásról
szóló jogszabályokban foglalt f'eltétetek teljesülését, valamint köte]es nyilatkozni, a
távhőszolgáltatásról szóló jogszabályokban foglalt fultótelek válldlásáról.
(4) Az (1) bekezdés szerinti módosítás irárrti igény ellenkező kikötés hiányában aZ épülelrész
egészéIe,továbbá miíd a lritési célú,mind a használali nelegvíz-szolgálfatási célúhóellátás
megsZiintetésércvonatkozik,
(5) A fclhasználó, illetőlcg a díjíjzctó díjfizetési kötelezcttsége abban az időpontbrrn szűnik meg,
arnikor a íélhasználó, a távhőellátás bármilyen móclon való igénybevélelcnek lehetőségét, a
jogszabáiyi elóíIások belaltásával te]jes egészébenulegsziintettc, továbbá a távhőszo]gí]tató és a
felhasználó, a közüzemi s7erzódést, az épúletrészleválásának meglélelócn rnódosította,
(6) Epületrész leváiása miatt keletkezett elégtelen szolgáltatás aiapján, a távhőszolgáltatóva]
szenben igéíynen1 éNéiyesíüető.Az elégtelen szolgáltatás éS aZ épúletrészlcválása közötti
oko7ati összefi gsést a távlrőszolgáltatónak ke11 bizonftania.

fulajdonban

és kiilön

J2, § (1) Fpülcttósz loválása esetén, meg ke]l szültetni aZ épületrészben a távhő igénybcvételének
lehctósógét, A hóleacló berendczóseket 1c ke]] vá]asztani az épület feliasználói leidszeréről, és az
iihnenő vezetékeket hószigeteléssel kell ellátni. Ezzel egy idóben. az épülct üzemben maradó
lclhasmálói berendezésein beleértve a hőköZpontot is az armak megfelelő múködését biztosító,
a lel,álasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is el keli végezni. Az előzőek
megv. ósításához szűkséges munkálatokat, aZ ingatlantulajdonos tuiajdolábarr ]évő felhasználói
bcrenclezéseken, a felhasználó köteles elvégeztctni. A távhő§Zo]gáltató tulajclonát képezó
1élhasználói hőköZpontban az ópülen-ész leválása miatt sziikséges átalakítást, a íélhasználó
kö]tségére a táVhőszolgáltató végzi el,
(2) AZ (1) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó, megfclelő jogosultsággal rendclkező
teNező által készített telaet és műszaki leírást kötcies a távhőszolgáltató iondelkezésérebocsátani,
ame]ycknek az epület teljes fiitési rendszerere ki keü tedednie. Az épület üzemberr maradó flitési
Iendszelét beleálve a hőköZpontot is érintően, a teNnek tartalmaznia kell, a megváltozott
hősztikséglet nálékérevonatkozó számításokat, a leválasááS mjatt sziikséges átalakításokat, a
beszabályozási teryel Amernyiben a tery szerint az átalakítá§ jogszabályba, műszaki előírásba
ütköák, vagy más felhasznáó, díjíizető részérevaló szolgáltaníst akadályozza, a távhőszolgá|túó
15 napon belül köteles áláspontját, a felhaszMlóval írásban közölni, A teN módosítása a
fclhasználó feladata.
(3) Az (l) bekezdés szerinti muDkálatok befejezését, felhasznráló köteles a távhőszolgáltatónak
írásban bejelerrteni, mellékelve a kivitelező ni|atkozatát anól, hogy az áta|akités a beiyíjtott
ter.leknek megfelelően késziilt el. A távhőszolgáltató, a bejelentest követő nyolc munkanapon belúl
köteies a muntatelv szerinti megvalósításá| az összkomfortos komfoítfokozatot biztosító hőellátás
elkészültét a helyszínen ellerrőrizri. Az ellenőrzés eredményét jeglzőkönyvben kell íögzíteni.

n.X-

-

13. § (1) Ha a lakossági felhasználóva] szemben, a távhőszol8áltatásról szóló töwérryben foglalt
szcrzódésszegés miatt, a távhőszolgáltatás felfiiggeszüető lcr,ne, a távhőszolgáltató csókkentett
szolgáltatásként a 1'elhasználási hely közüzemi szerződé§ szerinti liitési célúhóellátásához
szükséges hőmennyiség legalább 50%-át köteles biztosítani. A hasznii]ati melegvíz-szolgáltatási
célútávhószolgáltatás teljes mértékben megszünteüető,
(2) A távhőszolgáltató jogosult olyan múszaki rnegoldásokat alkalmazni, amelyek az (i) bc-kezdés
s7erinti csijkkentett szolgáltJtiist, M épű]etrészben teszik lehetővé atr*ol, ha a szerzódésszegést aZ
egyes eiülctrószek díjllzetői kiivetik el.
(3) Az (1) bekezdésben 1óglrrltak nem korlátozzák, a táyhőszolgáltató fclmondási jogát,
(,l) Amennlben a távhőszolgáltató, a felhasználó szerződésszegósc miait,a szo]gáltatás
felfiggesztésére jogo§rlt, a felfuggesztés végrehajtásához sziikséges munkálatokat a lélhaszná]ói
berendezéseken is jogosult elvégez]i, az ingatlantuiajdonos pedig eDnek tűréserc kőleles.

11, § (1)

A

nem a távlrőszolgáltató fulajdonában lévó szolgáltatói hőköZpont fcrntafiása

és

üzemeltetése, más megállapodás hiányában, a hőközpont tulajdono§áúak l'eladata.
(2) A szo]gáltatói hőközpontból kiinduló, a hóhordozó kőzeget az cllátott épűletekbe továbbító

tá\,hó vczctékock (összokötő vezctéknok), aZ egyes épülelekben átülq]ő szakaszai áltai, aZ
épülctekből e]foglalt térrészletután, a távhószolgáltatót fiZetési kötelezettség nern tel,helheti, ós a
távhőszolgaltátó sem számíthat 1é1, aZ érintett felhasználók részéte,az ilyeir vczctékek
1'enntaíásáá1 és iizemeltetésééí
költséget,
3. szüncteré§,

korlátozás

15, § (1)A távbószolgáltató, a távhószolgáltatásról szóló tö.r'ényben foglaltak aiapján, jogosult a
távhószolgáltatást sziineteltetni, A távhő vételezésszlineteitetését a felhasználó, a tulajdo0ában,
i'izemeltetésében lévő felhirsználói berendezések te1.],, szerinti karbantartásának, 1élíljításánakidejére.
vagy vár-atlan mcglribásodá§ rniati sáksógcs fcnntaítási murlka elvégzéseidq'é.ejogosu]t igényelni,
(2) A terv szerinti 1inntartási munkákat a tárgyév május 16. napja és szeptember ]4. Dapja kózötti
idősz.kban, más negáliapodás hiányában 8 napon beliil kell elvégemi. A munkiik megkezdésének
és várható befejezésónek idópontjáróJ a felhasználó és a távhőszol8áliató egymást, ]egdlább 8
nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.
(3) A Vfuatlan meghibásodásról, a neghibásodás okfuól és a hiba kijavításán,rk kezdetéról, a
t'elhasználó és a iávhószolgá]tató cg),mást, 8 órán belül kötelesek tájékoztatni, és ü hibát, a
műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megsziintetni.
16. § (l) A távhőszolgátató hótemelő létesíínényénéj
országos tiizelóanyag-hiáry miatt {éllepő
telmeléskieséslól, a korlátozás szükséges rrrértékéről,és teíületi kiterjedéseről a távhőszolgá]tató
kötcles haladéktalanul tájékoztatni Kisvárda város jeg}zőjét, iovábbá a korlátozással érjntett
íélhasználókat,
(2) A távhószolgáltatás korlátozását kömyezetvédelrrri okból - ha a kollátozás oka más eszközökkel
nem sziintethetó meg, és az önténtes korlátoziás sem eledményes - Kisvárda város jeglzójc rendeli
el, A korlátozás elTendeléséről a távhőszolgáltató álesíü a felhasznáókat, A korlátozá§ végrehajtása
a távhószolgáltató feladata,
17. § (1)

A távhőszolgáltatás

korlátozásrának sor:rendje és aZ egyes fokozatokba tartozó

felhasznílói

csoportok:
a) 1. fokozat: a nem,közhasznú, nem köZérdekií, nem köZellátási célúgazdasági tevékenységet
folytató egyéb felhasmáók, a távhőfelhasználás 50%- os korlátozrásával.

b) 2. fokoza|

egyéb felhasználók hőkózpontjaiban

a

használati melegvízszolgáltatási célú

távhőellátá§ felf,iggesáé§e é§ a fiité§i célúhőfelhasználás 50%- os korlátozása,
c) 3, fokozat: a lakossági felhaszrrálókat ellátó höközpontokbalr a haszniilati melegviz §zolgáltatási

célútávhószolgáltatás felfi iggesáése,

d) 4. fokozat: a lakossági felhasználók 1útésicélútávhőszolgáltatásának 20%- os csökkenlése.
e) 5. fukozat: az 1-4 fokozatba tartozó valamentyi felhasználó rószore a távhószoigáltatás szük§éges

m&tékúarányos csökkeítése.
(2) A távhijszolgáltató, a korlátozási sorrend{eNezetet úgy köteles clkészíteni,hogy a korlátozássa1
elé|helő legyen a kózüemi szcrzódések teljesítéséhezszükséges hőnrcnnyisóg legalább 25%- os
csökkentóse.
18, § (1) Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén, egyidejíílegaZ alacsonyabb kor]átozási
fokozatokba talrozó kollátozást is végre kell hajtani.
(2,) A kollátozás megvalósításának módja fokozatontéít, és a helyi adottságok figyelembevételével
kiilönböző lehet, p1.: primer tömegáram korlátozás, a melcgv''íz szolgáltatási célúhőellátás kizárása,

fitési szabályozók beállítása, stb.
(]) A korlátozási teNet egyéb felhasználtik esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig
három évenkent ke]] felülvizsgálni és sziikség szerint pontosítani,
(,l) Az egyes korlátozási fokozatokba iartozó felhasználói csopoftok számát, azok csúcshőigényét és
a kollátozható hóteljesítmén),,t köfletelrkcnti bontásba]], korlátozás Végrehajtásiihoz rendelkezésle
álló ]natimális időtattamot Észletcs bontásban a távJT ószolgáltató nyilvántaltia.
(5) Amennyiben a korláto7ás ellencleiésá,e mmkaszüneti napon kerü1 so., a vógrehajtás időtaftana
a

24 órával meghosszabbodik,
(6) A távhijkorlátozási ütemterv egycs fokozataiban kor]áto7iiató hőteljesítmény, a csúcshőigények
tiapj an kcrült meghatfu ozásf a.

A korlátozható ióteljesitmény, a korlátozási időszak külső napi átlaghőmérsékletének
1iiggvényébenváltozil! de aúnyaiba1! (% ában) a rendclctben előírt mértélní.
(8) A korlátozás magasabb fokozatának elrendelésc esetén (3 , .1 - 5 fokozat), tckintcttel aZ é.intctt
felhaszr'álói kör nagyságára, a távhőszolgáltató, a felhaszlálókat a tömegkommunikációs eszköZök
(rídió, televiZió, napilapok) igérrybevétcleútján éfiesíti(7)

9. § ,\ korlálozási fokozatba soroláshoz a távhószo]gáltató,
sajátosságajra vonatkozó adatokat kérhet,
]

a felhasználóktól,

a hőléllrasztálásuk

20. § A kor]átozás anrrak okától lüggően - lchet általános, amikor az mincierr íélhasználó hőigényét
érinti, és Jchet részleges, amely esetbül a korlátozás, csak a távhőszolgáltató által távhővel ellátott
egyes tcrül etrészekre te.jed ki.

2l,

§ (t) A távhószolgátató, a fokozatba sorolásterv.zetét, az éintett fellrasználók rendeikezésére
bocsátja, akik aról 15 napon belül véiemén}tnyilváníthatnak.
figyelemmel kell lenni, a távhőtermelőkre vonatkozó
(2) A korlátozási teryezet elkészítésénél
]ehetsé8es kollátozásra is(3) A korláto7ás sorrendtelvezetet és a távhószoigáltató által el nqn fo8adott, fokozatba soroliisra
vonatkozó lelhasználói véleményeket a jegyzőhöz kell benyijtani, aki a vélemerryek mérlegelése
alapján kialakított korlátozási §orrend teFr'ezetét jóváhagyásra a Kisvárda Város Önkormánpat
Képüselő-testiilete elé tede§zti.
(4) A Kisvárda Város onkormánlzat Kepüselő-testiilete átal megállapított korlátozási sorrend
szerinti fokozatba sorolásról, a 1'elhasználókat a távhőszolgátató tájékoáatja,
4. Hőm€nnyi§égmérés

22, § A szol8áltatói hóköZpontból való távhóelláá§ esetén, az ellátott épüetben a hőmennyiségínéró
vagy költségnegosztó méóműszerek helyét, és üzemeltetésálek lehetőségét, a felhasználási hely
lu]ajdonosa Lölcles di imenlescn biáosilani,

n)/

23, § Hőközponti mérésszerinti tár,hőszolgáltatás osetén, a ]rőmeirnf ségméréshelye:
a) a felhasználói hőközpont primerhőfogadó egysége, vagy
b) a szol8áltatói hőközpont primer hőfogadó egysége, vagy
c) a hőfogadó állomás,
arnelybe a mérőeszközt a forgalmazó, vagy szállító által lnegadott, a mető hitelesítésiengcdélyében
clőírt bcépítésikövetelmerryek bctarlásával ke]l bcszerelni.

A nőfogadó állomáson hite]es hómcnnyiségmérést, illelőjeg a költségnregosztást szolgáló
cgyéb nérőműszereket, az alkalmMott méróeszköZlc vonatkozó beépítés1kóvetelmények
betafi ásával kell íélszerelni,
(2) Épütetrészer <énti mérésszerinti távhőszolgáltatás esetén, a hőmeinyisé$n9rijt aZ épülcten
belűl elhelyezve, a mélőrc vonatkozó beépítésikóvetelmények bctafiásáva] úgy kc1l felszerelni,
hogy aZ aZ adott épületlész egészének hőfelhasznáását rnérje.
2.1. § (1)

5.

A úávhő§zolgáItatá§ fejl€sztése

25, § Területfejlcsztési, kömyezervédelmi és levegó- tisztaságv-édelmi szenporrtok .la:pján, az
alábl,1i területeken célszorű a távhőszolgáltatás

a)'lompos úti ltp, teljes területe,
b) Tonpos út páratlan oklala,
c) Deak F. u. pálo§ oldala,
d)
e)

fejlesztése:

Mátírok útj a,
llórián tér

í) Piac u (volt Zöldségpiac területe).
6,

Csatlakozási díj

26, § (1) A távhőszolgáltatásba új, vagy többlettcljesítnály igénnycl jelentkező fogyasztási 1rely
tLrlajdonos.i, aZ igényének kielégítését
szolgáló távhószolgáltatói vagyon létesítéséhez,bővítéséhez,
a távhőszolgáltató részére csatlakozási díjat kóteles fizetni, A kötelezettség akkor is l'enn áll, ha a
Szolgáltató kapacitása korábbi vagyonfejlesztés solán már léhejött,
(2) A bejelentett új vagy nóvekvő távbőigény kielégítéséreés a csatlakozá§i díj összegéIe, valamint
fiZetésének módjáTa a felekrek lriilön szerződést kell kötniük, amelyben rncg kell jelölni a
távhószolgáltatói rendszer létesítésének,
(bóvítésének, átalakításrinak) valamint a díjfizetéséneka
határidej ét,

27. § (1) Ha távhószolgáltatásba újonnan bekapcsolódó logyasztási hely tulajdonosa
a) az epülettulajdonos, akkor az igén},t, az épü]etcn belüli valanennyi épületrészre vonatkozóan
(lakások és nem lrrkás céljára szolgáIó helflségek) kell bejelenteni,
b) az épületrész trrlajdonosa, az igén}t csak az újonnan bekapcsoiódó epületrész vonatkozásában
kell az igénylőnek bejelentenie, feltéve, hogy az íq igély kielégítéséhezsziikséges fogyasztói
berendezés láesítését,bőütését, átalakítását válalja.
(2) Ha a fogyasztói berendezések köziil a fogya§áói hóközpont a ávhőszolgátatói vagyon íésze,
annak sziikséges bővítésével,átalakításával kapcsolatos költségeket a csatlakozási díj tartalmazza.
(3) Ha az igénybejelentő az epület hrlajdonosa, a csatlakozási díjat keIelmére a távhőszolgáltató
köteles az épiiletrészek tulajdoíosai, bérlői, haszrálói között m€gosztani, Ebben aZ esetben a
c§atlakozási díjat a 6vhő§zolgáltaó csak az epülehész tulajdonosoktól kérheti.
(4) Ha az l9élly kelégítéséhez§ziik§éges a meglévó távhószolgáltatói vagyon fejlesztése, az a
távhószol gáltató t'eladata.

1y

A csatlakozá§i díj maximum 20 Ft/W aszelint, hogy a csatlakozni kívánt fogyasáó a
szolgáltatói rendszer mely pontján és milyen műszaki megoldásszrl kíván csatlakozni,
(2) A csatlakozási díj az (1) bekezdésben foglaltakou fiilmenően, a szolgáltatói berendezés kö.ébe
tartozó, a hóközpontban elhelyezendő, elszámolásra szolgáló hőmennlség mérő felszerelésének
költségét is magában foglalja.
28, § (l)

(3) Nem taftalmazza

a

csatlakozási

felszerelésérrek költségét.

6.

díj, az egyedi hőrnennlségmérők be§zclzésének és

Záró rendelkezé§ek

29, § E rendelet a kihirdeté§ekor lep hatályba.

30. § E rendeletet, a hatályba lépésekor tlnnálló táv-bőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni
kell.

3l- § Hatályát vesái:
a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. töNény egyes .etldelkezéseinek Kisvárda város
terüetén történő végrehajtásáról szóló i412006.(VIII.25,) számú önkormányzati rendelet.
b) a távlrőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a dijalkalmazás feltétcleiről szóló 18/2008.
(LX,25.) öntormányzati reídelet.

Kisvárda, 2015, október29.
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- Előzetes hatásvDsgálat a távhőszolgáItatásról szóló 2005. évi X\/IIL tör,vény egyes rendelkezé§einek Kisvárda város
területén történő végrehajtásáról szóló önkormányzati

l€ndelet

módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon
köte]ezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésévelíélmérjea szabályozás viirható
ktivctkczményeit. Az előzetes hatásvizsgálat credményóől a helyi önkormányzat képviselőtestiiletét táj ékoztatni kell,

A iogszabály tár§adalmi. gazdasági hatásai:

r

A

Amódosítással akfualizálva lcsz

io{aszat

.

a

Távbőrcndelet szóvege,

álv költségvetési hrtá§ai:

A módosításnak nincsenek kö]tségvetési hatásai

A iogszabály környczcti ós eeészséeiköv€tkezménvei:
. Ajogszabály rnegalkotásának nincsenek környezeii ós egészségügyihatásíri,
A iog§zabálY adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
. A iogszab ály megalkotása nem j elenet plusz adminisztlatív terheket.
4 iog§Zahálr megllkotásának s7üksóge§\óg.:
. Rendelet akfualizálása.

A iogszabály megalkotásának elmaradása csetén yárható következménvekl

.

Nern aktuális önkom' árTyzaii rcndelet.

A iogszabály a|kalmazásához szükséges személyi feltételek:
. A szeméiyi feltételek biztosítottak.
A iogszabály alkalmazásához §zük§éges §zer"vezeti feltételek:
. Ajogszabály alkalmazásának szükséges szeNezeti feltételek biztosítottak,

A ioeszabály alkalmazásához szüksé€es tárgvi feltételek:
. Ajogszabály alkalmazásának nincse[ek tárgyi feltételci.
A iog§zabáIy a|kalmazá§ához szükséges Dénzügyi f€ltételek:
. Ajo€§zabály alkalmazásának nincsenek penágyi f9ltételei,

Ki§várda, 2015. október 29.
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lndokolá§
szóló 2005. évi XVIíl. tönény egyes rendelkezéseinck Ki§váída város
területén tiifténíi yégrehajtísáról szóló önkor' nányzati rendelet módosításához

a távhőszolgáltatásról

A jogalkotásról szóló 2010. évi Cxxx. törvény 18. §-a előírja a jogszabály előkészítőjcrrck azon
kötelezettségét, hogy a jogszabály tervezetéhez indoklást osatoljon, ameiyben bemutatja azokat a
társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé
teszik, továbbá isme eti a jogi szabályozás Vlirható hatá§ait, AZ indoklásnak tájékoztatást kell ad11i
ajavasolt szabáyozás, és aZ erLrópai uniós jogbó1 ercdő kötelezettségek összhangifuól.

Altalános indoklás

A iogi szrbálvozás szúk§éeésséeétalátámasztó társadalmi. gazda§ági okok. céloli:

.

A rr-ródosításnak nincsenek társadalmi, gazdasági céljai.

A ioqi §zabályozás szük§égességét alátáma§ztó §zakmai okok, célok:

.

A módositással aktualizálva lesz

a

Távhőrende]et szövcge.

A iogi szabályozás várható hatásai:
. A hatályos jo8szabályoknak ncgfclclő önkormánlzati rendelet.
A szabályozás tírgyáVai kapcso]atosan

aZ ELJ nem ír eló jogalkotási kötelezettségct_

Kisvárda, 20l5. október 29.
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