Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
63/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete
a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában, valamint
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. § (2), 52. §
(2), 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról, valamint a
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeiről szóló 16/2003.(IV.30.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató jogosult a 2005. évi XVIII. törvény 41. § alapján a szolgáltatást
korlátozni.”
2.§
A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Közgyűlés az ármegállapítás előtt köteles a helyi fogyasztóvédelmi felügyelőség és a
felhasználói érdekképviseletek véleményét kikérni.”
3.§
A rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A fogyasztó köteles biztosítani a mérő leolvasását, illetve a berendezés állapotának
szolgáltatói ellenőrzését évenként legalább 4 alkalommal, a 2. sz. mellékletben meghatározott
besorolás szerinti időponttól. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem biztosítja a vízmérő
leolvasását, akkor a szolgáltató jogosult a fogyasztást becsléssel megállapítani. A becsült
lakossági fogyasztás nem haladhatja meg a havi 20 m3-t. A szolgáltató becsléssel
folyamatosan egy évig állapíthatja meg a fogyasztás mértékét. Ha egy éven túl sem biztosítja
a lakossági fogyasztó a vízmérő leolvasását, akkor a szolgáltató jogosult havi 20 m3
fogyasztást számlázni.”
4.§
A rendelet 13. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Hibás, vagy nem hitelesített mérő esetén a szolgáltató – folyamatosan egy évig – a
szolgáltatott melegvíz mennyiségét a mért elszámolási időszakok legmagasabb
átlagfogyasztása alapján jogosult számlázni. Az elszámolt melegvíz havi mennyisége

a) lakossági fogyasztók esetében nem lehet kevesebb, mint 5 m3 és nem lehet több, mint
20 m3
b) közületi (egyéb) fogyasztók esetében nem lehet több, mint a fogyasztó utolsó egy év
legmagasabb havi felhasználásának 150 %-a.
Ha egy éven túl sem történik meg a mérő hitelesítése, akkor a szolgáltató jogosult
lakossági fogyasztó esetén havi 20 m3 fogyasztást, közületi fogyasztó esetén a
meghibásodás, illetve hitelesítési idő lejártát megelőző egy év legmagasabb havi
felhasználásának 150 %-át számlázni.”
5.§
A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyben a 14. § kiegészül az
alábbi (2) bekezdéssel és a korábbi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:
„(1) Ha az egyedi használati melegvíz mérő meghibásodik vagy a hitelesítési idő lejárt, a
fogyasztó köteles a meghibásodást, illetve hitelesítési idő lejártát követő 15 napon belül
hiteles vízmérő beépítéséről (vízmérő csere) gondoskodni. Ebben az esetben a szolgáltató a
mérőóra meghibásodása, illetve a hitelesítési idő lejárta és a hiteles vízmérő beépítése közötti
időszakra a meghibásodást, illetve a hitelesítési idő lejártát megelőző 12 hónap
átlagfogyasztása alapján köteles számlázni. A vízmérő csere időpontját, a leszerelt és
felszerelt mérő állását a fogyasztó a szolgáltatónak köteles bejelenteni, ha azt nem a
szolgáltató végezte.
(2) Ha a mérőóra cseréje a megadott határidőig nem történik meg, a szolgáltató jogosult a
használati melegvíz fogyasztást a 13. § (9) bekezdésében foglaltak szerint számlázni.”
6.§
A rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Azon fogyasztók részére, akik külön megállapodás alapján havi elszámolási módot
választottak, a számlát a szolgáltató a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elkészíti, melyet a
fogyasztó a számlán szereplő fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.”
7.§
A rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyben a 25. § kiegészül az
alábbi (2) bekezdéssel és a korábbi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre
módosul:
„(1) A távhőszolgáltató jogosult felfüggeszteni a távhőszolgáltatást a 2005. évi XVIII. tv. 49.
§ (2) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott szerződésszegési okok miatt. Ebben az esetben
a fogyasztó a felfüggesztés időtartama alatt a fűtésre vonatkozóan a teljes alapdíjat, valamint a
felosztott hődíj 40 %-át tartozik megfizetni a szolgáltatónak.
(2) Engedély nélküli visszakötés esetén a szolgáltató jogosult kiszámlázni a szolgáltatás
felfüggesztésének időpontjától számítva
a) használati melegvíz vonatkozásában a lakossági fogyasztók esetén havi 20 m3
vízmennyiséget, közületi fogyasztók esetén az utolsó mért egy év legmagasabb havi
felhasználásának 150 %-át

b) fűtés szolgáltatás esetében a fogyasztási helyre jutó időarányos hőfogyasztás 150 %át.”
8.§
A rendelet 28. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„(1) … A fogyasztó köteles a változást igazoló okiratot bemutatni.”
9.§
A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
10.§
E rendelet 2005. december 1. napján lép hatályba.
Dr. Botka László sk.
Polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. november 11. napján tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

A 63/2005.(XI.21.) Kgy. rendelet melléklete
1. sz. melléklet
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
16/2003.(IV.30.) Kgy. rendeletéhez
Távfűtés- és használati melegvíz szolgáltatás
legmagasabb díjai
1.) Fűtési hőfelhasználás díja:
alapdíj
hődíj

Ft/MW/év
Ft/GJ

5.889.000,2.533,-

2.) Lakossági célú fűtési hőfelhasználás kedvezményes* díja:
Alapdíj
Hődíj

Ft/lm3/év
Ft/GJ

247,1.395,-

3.) Használati melegvíz díja:
melegvízdíj
Ft/m3
(nem tartalmaz víz- és csatornadíjat)
melyen belül
alapdíjrész
Ft/m3
hődíjrész
Ft/m3

680,158,522,-

4.) Lakossági felhasználású használati melegvíz kedvezményes* díja:
melegvízdíj
Ft/m3
(nem tartalmaz víz- és csatornadíjat)
melyen belül
alapdíjrész
Ft/m3
hődíjrész
Ft/m3

441,158,283,-

5.) Használati melegvíz díja, termálvíz szolgáltatás esetén:
melegvízdíj
Ft/m3
(nem tartalmaz víz- és csatornadíjat)
melyen belül
alapdíjrész
Ft/m3
hődíjrész
Ft/m3

629,158,471,-

6.) Lakossági felhasználású használati melegvíz kedvezményes* díja, termálvíz
szolgáltatás esetén:
melegvízdíj
Ft/m3
(nem tartalmaz víz- és csatornadíjat)
melyen belül
Alapdíj
Ft/m3
hődíj
Ft/m3

412,158,254,-

A díjak az Általános Forgalmi Adó valamint a környezetterhelési díj összegét nem
tartalmazzák!
*A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003.(VIII.14.) GKM rendelet
figyelembevételével

