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Tisztelt Képviselő-testület!
 
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-én hatályba lépett  módosításai
tartalmaznak a közszolgáltatásokra vonatkozó szabályozást is. 

A Ptk. 6: 256. § [Közszolgáltatási szerződés] (3) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza a
szolgáltatás díjának megfizetését:
„A felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni.”

A jogszabály értelmezése alapján a fenti bekezdés főszabályként alkalmazandó azokban az
esetekben, ha a fizetési módot más jogszabály, illetve, a Felek által kötött szerződés eltérően
nem szabályozza.
 
A Ptk. módosításának hatálybalépését követően megvizsgálásra került a távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény, illetve, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 42/2011. (XI.29.) önkormányzati  rendelet (a továbbiakban:
Távhő rendelet).

A  vizsgálat  megállapította,  hogy  a  Távhő  rendelet  tartalmaz  a  számla  kibocsátására  és
teljesítésére  vonatkozó  előírásokat,  azonban  a  rendelkezései  nem  teljes  körűek,  illetve
pontosításra szorulnak annak érdekében, hogy a jelenlegi számlázási gyakorlat a jövőben is
fenntartható legyen. 

A fentiek alapján javasoljuk a Távhő rendelet 13. § (4) törlését és a 14. § kiegészítését annak
érdekében, hogy a jelenleg kialakított számlázási gyakorlat, mely a lakosság által elfogadott
és megszokott, a jövőben is fenntartható legyen és alkalmazható maradjon.

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt szempontok szerint: 

a) társadalmi, gazdasági hatásai: a rendeletmódosításnak gazdasági hatása nincs.

b) költségvetési hatásai: a Várpalotai Közüzemi Kft. költségvetését nem érinti.

c) környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek

e) a  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek: rendelkezésre állnak.

f) a  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:  a  módosítás  jogszabályi  felhatalmazáson alapul,  melynek végrehajtása
kötelező.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megvitatására  és  döntésének
meghozatalára!

Várpalota, 2014. március 25.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2014. (IV.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról 
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló

42/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ól

Várpalota  Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a távhőszolgáltatásról  szóló 2005. évi
XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § (1)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  távhőszolgáltatásról,
valamint  a  távhőszolgáltatás  legmagasabb  hatósági  díjáról  és  a  díjalkalmazás  feltételeiről
szóló  42/2011.  (XI.  29.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Rendelet)  13.  §  (4)
bekezdése törlésre kerül. 

(2) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a  
14. § jelenlegi (1) és (2) bekezdésének számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

„  A  távhőszolgáltató  a  tárgyhavi  alapdíjakat  és  a  tárgyhavi  részteljesítéseket  vagy  a
részteljesítéseket és elszámolásokat tartalmazó számlákat tárgyhó 15. napjáig kibocsátja.  A
kibocsátott számlák fizetési határideje a tárgyhó végét legalább 2 nappal megelőző nap.”

2. § (1) Ez a rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba és 2014. április 16. napján hatályát 
veszti.

Várpalota ,  2014. április 10.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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