Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 2/2013. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
7.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatásról szól 2005. évi XVIII.
törvény 6.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi
és Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2/2013.
(II.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) a következő 4/A.§-sal egészül ki:
„4/A.§
(1)Az új vagy többlet távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosának kérelme
tartalmazza a tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes, vagy egyéb épület), a
vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett éves hőigényt, valamint a
Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség
mérésének tervezett helyét.
(2) A távhőszolgáltató Kiskunhalas város területén csatlakozási díjat kérhet az új vagy növekvő
távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, az igényének kielégítését szolgáló
hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez,
bővítéséhez, átalakításához.
(3) A csatlakozási díj - mint legmagasabb hatósági ár, amely nem tartalmazza az általános forgalmi
adót - mértéke a felhasználó ellátása érdekében szükséges
a) bekötővezeték létesítéséhez: legfeljebb 180.000 Ft/nyomvonal folyóméter;
b) szolgáltatói tulajdonú berendezések létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához: legfeljebb 36.000
Ft6kW.
(4) A bejelentett új vagy többlet hőteljesítmény-igény kielégítésére, a csatlakozási díj megfizetésére
az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak szerződést kell kötnie. Az új vagy növekvő
távhőigényt kérő a közmű csatlakozási díj teljesítésére legfeljebb 12 havi, egyenlő részletekben
történő fizetéssel, részletfizetést kérhet.
(5) A csatlakozási díj nem foglalja magában a távhőszolgálatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
33. § (2) bekezdése szerinti, a távhőtermelőnek fizetett fejlesztési költségeket. ”
2.§
(1) A R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki

3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Kiskunhalas, 2015. szeptember 24.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel megtörtént.

Kiskunhalas, 2015. szeptember 25.
/:Dr. Ferenczi Mária:/
jegyző

1. melléklet a
rendelethez

20/2015.(IX.25.)

önkormányzati

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján
távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő területek Kiskunhalas város
területén:
Kiskunhalas város belvárosi területének a Bajza u., Fenyő u., Rakodó u., Vasút u., Kossuth u.,
Köztársaság u., Szilády u., Jókai u. utcák által határolt többszintes épületekkel beépített területe.

