PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló
14/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes fogyasztóvédelmi hatóság és felhasználói
érdek-képviseletek, valamint Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2)
bekezdés c) pont cb) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 14/2000. (IX. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„10. §
(1) Az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától az
igényének kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges
szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítése, bővítése, átalakítása céljából a
távhőszolgáltató csatlakozási díjat kérhet.
(2) A csatlakozási díj a csatlakozással összefüggésben felmerülő szolgáltatói tulajdonú
bekötővezeték létesítési díját, valamint a szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás
létesítési, bővítési, átalakítási díját foglalja magában, továbbá tartalmazza a
távhőszolgáltató fejlesztési költségeit is.
(3) A bejelentett új vagy növekvő távhőteljesítmény-igény kielégítésére, a fizetendő
csatlakozási díj megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak
egymással külön szerződést kell kötnie.
(4) A csatlakozási díj mértékét a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
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(5) A lakossági és külön kezelt intézményi felhasználók által befizetett csatlakozási díj
teljes összegét a távhőszolgáltató a felhasználónak kiállított első díjszámla
kibocsátás időpontjától kezdődően részletekben, a havonta kiszámlázandó
alapdíjon keresztül, a mindenkor hatályos alapdíjnak megfelelő mértékben köteles
jóváírni.
(6) Üzletpolitikai megfontolásokból a csatlakozási díj fizetésétől a távhőszolgáltató
eltekinthet, illetőleg annak összegét mérsékelheti a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hozzájárulásával.”
2. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző
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1. melléklet a 22/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
„6. számú melléklet a 14/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez
A távhőszolgáltatói hálózatra való csatlakozásért fizetendő díjak
1. A szolgáltatói tulajdonú bekötővezeték létesítéséért fizetendő csatlakozási díj

1.

A
Csatlakozni
kívánó
felhasználó által
igényelt
hőteljesítmény
nagysága

B
Szolgáltatói tulajdonú
bekötővezeték létesítési
díja

2.

0 – 400 között

(Ft/nyomvonal
folyóméter)
69 000

3.

400 – 1000 között

130 000

4.

1000 fölött

177 000

(kW)

2. A szolgáltatói tulajdonú hőfogadó állomás létesítéséért, bővítéséért, átalakításáért
fizetendő csatlakozási díj

2.
3.
4.
5.

A
Csatlakozni
kívánó
felhasználó által
igényelt
hőteljesítmény
nagysága
(kW)
0 – 100 között
100 – 200 között
200 – 300 között
300 – 400 között

6.

400 – 1000 között

5 880

7.

1000 fölött

5600

1.

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.“

B
Szolgáltatói tulajdonú
hőfogadó állomás
létesítési, bővítési,
átalakítási díja
(Ft/kW)
7 000
6 720
6 440
6 160

