Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
28/2017. (X. 27.) Önkormányzati Rendelete
a távhıszolgáltatásról, a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás
feltételeirıl szóló 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény (a továbbiakban Tszt.) 6. § (2), és az 52. § (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a
Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15) Kormányrendelet elıírásainak is megfelelve,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 20. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Hajdúnánás közigazgatási területére érvényesülı hatállyal a távhıszolgáltatással
kapcsolatban a következıket rendeli el:
1. §
A távhıszolgáltatásról, a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeirıl
szóló 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következı új 12/A. §sal egészül ki:
„Pótdíjfizetés
12/A. § (1) Ha a felhasználó a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), és f) pontjaiban szabályozott
szerzıdésszegést követ el a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a
felhasználóra vonatkozó éves alapdíj háromszorosa.
(2) Szerzıdés nélküli távhıfogyasztás esetén pótdíjként köteles a felhasználó megfizetni a vonatkozó
elszámolási idıszakra megállapított vélelmezett felhasználás kétszeresének megfelelı fogyasztást, főtés
esetén az alapdíj és hıdíj, használati melegvíz szolgáltatás esetén a teljes díj figyelembe vételével.
(3) A vélelmezett felhasználást a távhıszolgáltató számítással köteles meghatározni, főtés esetén a
felhasználónál beépített hıteljesítmény és a tényleges átlagos hımérséklet alapján, használati melegvíz
szolgáltatás esetén pedig jelen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott vízmennyiségek alapján.”
2. §
A Rendelet kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével.
3. §
A Rendelet a következı új 20/A. §-sal egészül ki:
„Csatlakozási díj
20/A. § (1) Az új vagy növekvı távhıigénnyel jelentkezı felhasználási hely tulajdonosától, az igényének
kielégítését szolgáló hıteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú
berendezések létesítése, bıvítése, átalakítása céljából a távhıszolgáltató csatlakozási díjat kérhet.
(2) A csatlakozási díj a csatlakozással kapcsolatban felmerülı szolgáltatói tulajdonú bekötıvezeték
létesítési díját, és a szolgáltatói tulajdonú hıfogadó állomás létesítési, bıvítési, átalakítási díját foglalja
magában.
(3) A bejelentett új vagy növekvı távhı-teljesítményigény kielégítésére, és a fizetendı csatlakozási díj
megfizetésére az igénybejelentınek és a távhıszolgáltatónak egymással külön szerzıdést kell kötnie.
(4) A csatlakozási díj mértékét jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.”

4. §
A Rendelet kiegészül e rendelet 2. számú mellékletével.
5. §
Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2017. október 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2017. október 27.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

1. számú melléklet a 28/2017. (X. 27.) Önkormányzati Rendelethez
5. számú melléklet a 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelethez
A vélelmezett felhasználás alapjául szolgáló átalány szerinti havi vízmennyiség
A használati melegvízdíj megállapításakor a lakás teljes alapterülete alapján a következı
táblázatban meghatározott alapterületi értékhez tartozó vízmennyiséget kell figyelembe venni:
Lakás teljes alapterülete
m²
-28
28,1-35
35,1-44
44,1-53
53,1-62
62,1-70
70,1-85
85,1-

normatív
víz m³
6
9
11
14
17
20
23
27

2. számú melléklet a 28/2017. (X. 27.) Önkormányzati Rendelethez
6. számú melléklet a 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelethez
1. A szolgáltatói tulajdonú bekötıvezeték létesítéséért fizetendı díjak:
Csatlakozni szándékozó felhasználó
által igényelt hıteljesítmény (kW)
- 800
801 - 1500
1501 A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szolgáltatói tulajdonú bekötıvezeték
létesítési díja (Ft/nyomvonal
folyóméter)
55 000
73 000
142 000

2. A szolgáltatói tulajdonú hıfogadó állomás létesítéséért, bıvítéséért, átalakításáért fizetendı
díjak:
Csatlakozni szándékozó felhasználó
által igényelt hıteljesítmény (kW)
- 100
101 - 200
201 - 300
301 – 400
401 – 1000
1001 A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szolgáltatói tulajdonú hıfogadó
állomás létesítési, bıvítési, átalakítási
díja (Ft/nyomvonal folyóméter)
11 000
5 000
3 500
2 500
1 800
900

