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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár, Népköztársaság útja 52-65., és a Hunyadi tér 37-41. szám alatti
társasházak lakóközössége képviseletében a Központi Társasházkezelő és Ingatlanközvetítő Iroda 2010. szeptember 28-án kelt levelével 2010. október 30-i hatállyal
felmondta a Dalkia Energia Zrt.-nél a távhőszolgáltatásra vonatkozó közüzemi jogviszonyt, a 2005. évi XVIII. törvény 38. § (1) bekezdésére hivatkozva. Felmondását az
épület tulajdonosi közösségének döntésével indokolta, akik 85%-os többséggel támogatták a leválást, valamint azt, hogy bankhitelből gázkazánház kerüljön kialakításra a
hőközpont helyén. Időközben a fűtési rendszer további üzemeltetésére vállalkozó Kft.
1 db 500 kW teljesítményű kondenzációs ikerkazánt, 2 db 500 l-es melegvíztermelőt,
szabályzó rendszert, szivattyút, digitális költségosztót, kéményt, biztonsági berendezéseket telepített, és innen látja el fűtési és használati melegvízzel az érintett épületeket.
A Dalkia Zrt. az 1. mellékletben ismertetett levéllel kereste meg az Önkormányzatot,
amelyben tájékoztatást adott a leválással kapcsolatos jogi szabályozásról, az ezzel
kapcsolatos szolgáltatói álláspontjáról, valamint a tárgyi épület leválásának szabálytalanságaival kapcsolatos kifogásairól.
A távhőszolgáltatással kapcsolatos szabályokat a 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: távhő törvény) határozza meg. A távhő törvény rendelkezéseinek Dombóvár
város területén történő végrehajtásáról a 62/2005.(XII.2.) önkormányzati rendelet ad
kötelező szabályozást.
A távhő törvény 38. §-a tartalmaz előírásokat a közüzemi szerződés felmondásával
kapcsolatban. Több feltételnek együttesen fenn kell állnia ahhoz, hogy a szerződés
felmondása jogszerű legyen. Jogszerűtlen felmondás esetén a szolgáltató bírósági úton
kártérítési igényt érvényesíthet a lakóközösséggel szemben.
Az Önkormányzatnak, és a távhő-rendszeren maradó lakóközösségeknek anyagi hátrányt okoz, ha valamely lakóépület leválik a rendszerről, hiszen a szolgáltatónál felmerülő költségekből több jut rájuk (növekszik az alapdíj). Környezetterhelési szempontból is hátrányos a lakosságnak, ha újabb légszennyező források (kémények) kezdik
ontani az égésterméket a város légterébe. A jogi lehetőségek keretein belül tehát célszerű megakadályozni azt, hogy a távfűtésről történő leválással újabb kazánházak
kezdjék meg működésüket a város tömbházas övezeteiben.
A távfűtést felmondó társasház lakóközössége sem egyértelműen jár jól a leválással,
mert a műszaki megoldáshoz szükséges hitel felvételével olyan anyagi terhet vállal,
ami jelentős ideig (legalább öt évig) jelentős havi többletkiadást jelent a lakóknak. A
tömbházakban sok nyugdíjas, idős ember lakik, akik ezt nehezen tudják megfizetni.
Amennyiben a lakók egy része esetleg nem fizeti meg a fűtési díjat, a többi lakónak
kell zsebbe nyúlnia, nehogy a gázszolgáltató leállítsa a szolgáltatást, ahogy ez történt a
Liget lakótelepen az elmúlt ősszel.
Bizonytalanságot, bizalmatlanságot eredményez az üzemeltetővel szemben, ha a lakók
nincsenek megfelelően tájékoztatva, ha nem ismerik az általuk finanszírozott beruházás részleteit (kivitelezési, üzemeltetési szerződés, hitelszerződés, törlesztés mikéntje,
időtartama, gázszámlák összege, stb.).
A fenti tájékoztatással kapcsolatban kérem az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a
Népköztársaság u. 52-56. szám alatti háztömb fűtési rendszerről történő leválása során
előállt helyzettel kapcsolatban a távfűtési rendszerről történő leválás veszélyeiről, lehetséges következményeiről.
Dombóvár, 2010. december 8.
Szabó Loránd
polgármester
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