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4. 
Az energetikáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 145/2014. sz.) 361. szakaszának 
1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. – más törvény, 101/2016-más törv. és 47/2018. sz.) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2019. január 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi   
 
 

SZABÁLYZATOT  
A VÉGSŐ VEVŐKNEK LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA FELOSZTÁSÁNAK 

MÓDJÁRÓL ÉS A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ  SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
 

1. szakasz  
 

 A jelen szabályzattal módosítjuk és  kiegészítjük  a végső vevőknek   a leszállított 
hőenergiáért  a költségek  felosztásának és   elszámolásának módjáról szóló szabályzat    
módosítását és  kiegészítését (Zenta  Község Hivatalos  Lapja, 14/2018. sz.)  - a 
továbbiakban: szabályzat.  

 
2. szakasz 

 
A szabályzat 6. szakaszában a”2019.02.01-jétől” szavakat a  „kezdve  a  2019/2020- 

as fűtési idénytől” szavakkal kell helyettesíteni.   
 

3. szakasz 
 

A szabályzat többi rendelkezése  változatlan marad.  
 

4. szakasz  
 

A jelen szabályzat a meghozatalának napjával lép hatályba  és közzé kell tenni Zenta 
Község Hivatalos Lapjában.   
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Indoklás:  
  
Az energetikáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 145/2014. sz.) 361. szakaszának 
1. bekezdése szerint, a helyi önkormányzati egység  kiadja az engedélyt  az energetikai 
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tevékenység,  a hőenergia disztribúciója és a vele  való  ellátására, vezeti   a kiadott 
engedélyek és a  hőenergia gyártók  nyilvántartását 0,1 MW-tól  1 MW-ig,  a jogszabályával   
megállapítja a területén a vevőknek  a hőenergia  szállítását és a vele való ellátását,  a 
gyártók, disztribútorok,   ellátók  és  a hőenergia végső vásárlóinak  jogait és kötelezettségeit,   
jogszabályt hoz, amellyel rendezi  a  közös  mérőhely költségei felosztásának módjáról a 
hőátadó állomáson és  a  disztribúciós  rendszer befejezésétől  a  végső vevőig   a rendszer  
része   karbantartásának  feltételeit és módját,  beleértve  annak  fűtési felszerelését,   a  
hőenergia végső  vevőinek jogait és kötelezettségeit,  különösen az esetben, ha megszűnik a 
szerződésük,  valamint   a végső vevők  kérelmét  a  hőenergia   szállításának beszüntetésének  
megoldását,  jóváhagyja  a hőenergia árát és  előirányoz  más  feltételeket   a vevőknek   a 
hőenergiával való megbízható és   biztonságos   ellátására, összhangban a törvénnyel.  

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
és 83/2014. sz. – más törvény, 101/2016-más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 
13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja szerint, a Községi Képviselő-testület, 
összhangban a törvénnyel,  jogszabályokat és más  általános aktusokat hoz.   

 
A Községi Képviselő-testület   2018. 12. 28-án meghozta a  szabályzatot  a végső vevőknek   
a leszállított hőenergiáért  a költségek  felosztásának és   elszámolásának módjáról szóló 
szabályzat    módosításáról és  kiegészítéséről, amelyben megállapította,  hogy   a  felsorolt 
szabályzatot  2019.02.01-jétől kell alkalmazni. Tekintettel, hogy   a  polgárok nagy számban   
megjegyzést  tettek arra, hogy  a szóban forgó szabályzatot   módosítjuk a fűtési idény 
tetőfokán, és  csak összesen harminc napot adtak nekik, hogy  előkészítsék, illetve   
összehangolják a szóban forgó szabályzatot  alkalmazásra,   a szakmai munkatestület,  amely  
azzal van megbízva, hogy  folyamatosan  kísérje  a tapasztalatokat, amelyek  a községi  
előírások   alkalmazása  idején  keletkeznek,  a  2019.01.25-én tartott ülésén elemezte a 
keletkezett  helyzetet  és  javasolta Zenta község   határköri szerveinek, hogy   a végső 
vevőknek   a leszállított hőenergiáért a  költségek  felosztásának és   elszámolásának 
módjáról szóló szabályzat   módosításáról és  kiegészítéséről szóló szabályzatot (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 14/2018. sz.), amelyet  a Zentai Községi Képviselő-testület hozott 
meg  a  2018. 12. 28-án tartott ülésén alkalmazza  a  2019/2020-as  fűtési idénytől,   hogy 
elkerüljük  a helyzetet, hogy a  leszállított  hőenergia felosztásának módjáról és  a  költségek 
elszámolásáról a végső vevőknek szóló szabályzat  módosuljon  a fűtési  idény tetőfokán,  és, 
hogy   a fogyasztóknak   elegendő időt hagyjunk, hogy  felkészüljenek a felsorolt 
szabályzatra (pl. allokátorral a létesítmény azon külön részeiben,  amelyekben még  
nincsenek beépítve az allokátorok,   a  létesítmény minden külön részében, és ily módon    
lehetőséget teremtsenek a maguk számára,  hogy  a  közös mérőberendezésen a költségek 
felosztását  továbbra  is   az allokátorokról leolvasott  impulzusok alapján   végezzék, illetve, 
hogy elkerüljék,  hogy  a közös mérőberendezésen  a költségek   felosztását  újból a lakások 
területeként  eszközöljék). A szakmai munkatestület egyben javasolta Zenta község hatásköri 
szerveinek, hogy a lakóközösségek  intézőivel  az ülésen   ismertessék őket  a költségek 
elszámolásáról a végső vevőknek szóló szabályzat módosításáról és  kiegészítéséről szóló 
szabályzattal (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2018. sz.),  a  lakosság  megfelelő  és  
időben történő  tájékoztatása céljából.   

 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott   
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta a végső vevőknek   a leszállított hőenergiáért   
a költségek  felosztásának és   elszámolásának módjáról szóló szabályzat    módosításáról és  
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kiegészítéséről szóló szabályzat meghozatalát SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁSBAN a Zentai 
Községi Képviselő-testület   rendkívüli ülésén.  

 
A jelen szabályzat sürgősségi meghozatalának az oka, hogy a szabályzat  a  meghozatalának  
a  napjával lép hatályba, és  ezen jogszabálynak kizárólag  akkor   van értelme, ha  ezt  
2019.02.01-je  előtt  tesszük meg,   amikor  egyébként  kezdődne   a    végső vevőknek   a 
leszállított hőenergiáért  a költségek  felosztásának és   elszámolásának módjáról szóló 
szabályzat    módosításáról és  kiegészítéséről szóló szabályzat alkalmazása, így szükséges, 
hogy ez a jogszabályt 2019.02.01-jéig  meghozzuk  és hatályba lépjen.   

 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta   Zenta  község Községi Tanácsának    a 
javaslatát a végső vevőknek  a leszállított hőenergiáért  a költségek  felosztásának és   
elszámolásának módjáról szóló szabályzat   módosításáról és  kiegészítéséről szóló szabályzat 
meghozatalát  illetően,  és meghozta a rendelkező rész szerinti   szabályzatot.  
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