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Az Energetikai törvény (SZK hivatalos Közlönye 145/2014 és 95/2018 - más törvény, szám) 
356. szakasza 1. bekezdése, 359. szakasza 1. bekezdése,és a 361. szakasz 1. bekezdése, 
valamint a Közüzemi tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011, 
104/2016 és 95/2018 szám) 4. szakasza, valamint az Önkormányzati törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye 129/2007, 83/2014 - más törvény, 101/2016 - más törvény és 47/2018 szám) 20. 
szakasza 1. bekezdés 2. pontja és a 32. szakasz 1. bekezdés 6. pontja, valamint Zenta község 
Alapszabálya (Zenta község hivatalos lapja 4/2019 szám) 45. szakasza 1. bekezdése 6. pontja 
alapján Zenta község Képviselő-testülete 2019. szeptember 3-i ülésén meghozta 

HATÁROZATÁT 
a hőenergia-termelés, -forgalmazás és -ellátás feltételeiről és módjáról 

I. ALAPRENDELKEZÉSEK 

Tárgya 
1. szakasz

Ezen határozat szabályozza: a termelés feltételeit és módját, a lakások és üzlethelyiségek 
távfűtésére használt hőenergia-szolgáltatás és -ellátás módját, az energiaszolgáltatás feltételeit 
és módját, valamint az energiaszolgáltató és a hőenergia végső felhasználója, vásárlója közti 
viszonyt. 

2. szakasz

Ezen határozat előírja a szabályozás módját: 
1) a hőenergia-termelés és -szállítás műszaki és egyéb külön feltételeinek;
2) a hőenergia ellátásnak;
3) az épületek csatlakozásának módját a távfűtési rendszerre, és a házi fűtési rendszerek
beüzemelésének; 
4) a távfűtési rendszer karbantartásának;
5) a végső felhasználók, vásárlók hőenergia-ellátása állandó és folyamatos biztosításának;
6) a végső felhasználók, vásárlók hőenergia-biztosítása és -ellátása feltételeinek;
7) a leszállított hőenergia mérésének;
8) а hőenergia árképzésének és kifizetésének módját;
9) a hőenergia vásárlóinak minősítését;
10) a végső felhasználók, vásárlók jogainak és kötelezettségeinek, valamint azokat a jogokat,
amelyek a hőenergia-szolgáltatás leállása vagy gyenge minősége kapcsán megilletik őket; 
11) a fűtött terület lekapcsolásának és visszakapcsolásának;
12) a hőenergia-ellátás kapcsán felmerülő kifogásoknak;
13) az energetikai rendszer egyes részeinek megrongálása és az illetéktelen hőenergia-
használat esetében, az épületek lekapcsolását a távfűtési rendszerről és a végső felhasználók, 
vásárlók távhőszolgáltatásának beszüntetését; 
14) az energetikai szolgáltató kötelezettségét a pénzügyi eredmények külön kimutatására a
megbízatásban ellátott közüzemi tevékenység kapcsán és az adatok továbbításának 
kötelezettségét; 
15) a tevékenység ellátására használt, valamint a tevékenység fejlesztésére és az infrastruktúra
kiépítésére szolgáló eszközöket; 
16) a hőenergia-ellátás megszakításának;
17) a felügyeletnek;
18) a büntető rendelkezéseknek.

1444

122.



2 
 

 
A fogalmak meghatározása 

 
3. szakasz 

 
Az Energetikai törvényben szereplő fogalmak mellett ezen határozat a következőket érti a 
felsorolt fogalmak alatt: 
1) energetikai szubjektum az a jogi személy vagy vállalkozó, aki egy vagy több energetikai 
tevékenységet folytat az Energetikai törvényben meghatározott módon; 
2) hőenergia-termelő az az energetikai szubjektum, akinek az alapítási iratában vagy a 
hőenergia-termelési megbízásába belefoglalták azt a jogot és kötelezettséget a hőenergia 
termelésére, amivel a végső felhasználók, vásárlók igényét ellátja; 
3) a hőenergia disztribútor, forgalmazó az az energetikai szubjektum, aki a hőenergia 
forgalmazást és szállítást végzi, irányítja a hőenergia elosztórendszert, ugyanakkor a végső 
felhasználók, fogyasztók közvetlen ellátója; 
4) a távfűtési rendszer egységes műszaki-technológiai rendszer, egymással összekapcsolt 
energetikai objektumokkal, amelyek a hőenergia-termelést, szállítást és elosztást látják el, 
hőforrásból, távfűtési hálózatból és elosztó állomásokból áll; 
5) a disztribúciós rendszer része a távfűtési rendszernek, amely a hőenergia végső 
felhasználói, vevői irányába távfűtési rendszerként működik, valamint a távfűtési vezetékek 
(föld alatti és föld feletti), gépek és szerelékek, amelyek ezek részét képezik; 
6) a primáris távfűtési vezetékhálózat és alállomások azok a hővezetékek, amelyek 
összekötik a hőforrást a szekundáris hővezeték-hálózattal; 
7) szekundáris távfűtési vezetékhálózat az a hővezeték, amely a primáris távfűtési 
vezetékhálózatot az ellátás övezetében a csatlakozási ponttal összeköti, vagy ami elvezeti azt 
az elosztótól az egyes fogyasztóig; 
8) a szivattyúállomás az a műszaki berendezés, amely lehetővé teszi a melegvíz áramlását a 
hővezeték hálózatban; 
9) a hővezeték rácsatlakozás az a hővezeték rész, amely a csatlakozási ponthoz kapcsolódik, 
vagy a távfűtési hálózatot és a távfűtési alállomást köti össze, vagyis az egyes fogyasztót; 
10) a távfűtési alállomás az a szerkezet, amely a házi alállomásokat és csatlakozásokat 
foglalja magába, amely munkájának köszönhető a hőleszállítás biztosítása a végső fogyasztó, 
vásárló belső hőszerelékei és szerkezetei részére; 
11) a csatlakozási alállomás az a szerkezet, amely elzáró, szabályozó, biztonsági és mérő 
részből tevődik össze; 
12) a házi alállomás az a szerkezet, amely hőkicserélőből, elosztó rendszerből, szabályozó és 
biztonsági rendszerből, háztartási melegvíz előkészítőből és a különféle belső hőenergia 
elosztó rendszerből áll; 
13) a belső fűtőtestek és készülékek azok a szerkezetek, amelyeket a házi alállomásra 
kapcsolnak rá, a fűtés különféle módját alkalmazva: radiátort, konvektoros vagy padlófűtést, 
meleg levegővel vagy befúvással fűtést, a helyiség légkondicionálása, a háztartási melegvíz 
előkészítése, stb.; 
14) a hőleadó hely az a szabály szerinti mérőhely, ahol az egyik energetikai szubjektum 
átadja a hőenergiáját egy másik energetikai szubjektumnak, vagyis a felhasználónak, 
vásárlónak; 
15) a mérőhely a távfűtési állomásban az a hely, ahová fel van szerelve a hőenergiát mérő 
műszer; 
16) az elszámolási hely a felhasználónak, vásárlónak az a fűtési egysége, vagy az 
objektumának a megnevezése, amelyre a szolgáltató kiállítja a számlát; 
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17) a mérőműszer (kaloriméter) hőmennyiségmérő, amely közvetlenül méri a leszállított 
hőenergia-mennyiséget, amely a végső felhasználó, hőenergia vásárló irányában az 
elszámolás alapját képezi; 
18) a távfűtési rendszer által használt melegvíz az az eszköz, amelyet a hőenergia 
szállítására, továbbítására használnak; 
19) a költségmegosztó az a készülék, amely segít a több fogyasztó közös csatlakozási 
állomásán a közös kaloriméterre leszállított hőenergia költségeinek elosztásában; 
20) csatlakozási erő a megnevezése annak a belső távfűtési szerelék és szerkezet 
energiaigényének, amelyet az építési terv előlát, vagy a kivitelezett munkálatok tervében 
szerepel; 
21) műszaki előírások: a távfűtési hálózatra való csatlakozásnak vannak szabályai, amelyek 
meghatározzák a tervezés műszaki feltételeit és a távfűtési hálózathoz való szerelék és 
szerkezetek kapcsolódásának feltételeit. Ezt az Elosztási rendszer működési szabályzata írja 
elő; 
22) a vásárló hőkicserélő felszerelése cseréjének számít minden olyan felszereléscsere, 
amely módosítja a felhasznált energiát, vagy a fűtési felszerelés használatában változást idéz 
elő; 
23) a csatlakozási jóváhagyás írásos dokumentum, amelyet a szolgáltató ad ki. Tartalmazza 
a hőenergia-hálózat és szerelékek projektum dokumentációjának kidolgozási, kiépítési és 
csatlakozási feltételeit; 
24) a termelési források azok a műszaki berendezések, amelyek a fűtőanyag energiáját 
átalakítják hőenergiává; 
25) a házi fűtési hálózat az a berendezés, hálózat vagy felszerelés az épületben, a távfűtési 
alállomást követően, amelyen keresztül történik az energialeadás a közvetlen fogyasztóknak, 
beleértve a megosztott és az összegyűjtő kollektort is. Részei: a vezetékrendszer csőhálózata, 
elzáró és szabályozó szerkezetek, szabályozható és lezárható fűtőtestek, hősugárzó hálózat és 
a hozzá tartozó felszerelés; 
26) a végső felhasználó, vásárló az a jogi- vagy magánszemély, illetve vállalkozó, aki a saját 
szükségletére vásárolja meg a hőenergiát. 
 

Energetikai fejlesztési terv 
 

4. szakasz 
 
Zenta község Energetikai fejlesztési tervét a Községi Képviselő-testület határozza meg. Ebben 
megszabja egyebek mellett Zenta község területének energiaszükségletét, a szükséges 
energiakapacitás biztosításának feltételeit és módját a Szerb Köztársaság Energetikai 
fejlesztési stratégiájával és a Stratégia megvalósítási programjával összhangban, az azt követő 
hatéves időszakban. 
 

A távfűtési rendszer fejlesztése 
 

5. szakasz 
 
A hőenergia vásárlók ellátásában résztvevő energetikai alany köteles, hogy fejlesztési 
tervében megadja az új disztribúciós rendszer kiépítésének és a már meglévő régi 
szanálásának a módját, dinamikáját, újabb ötéves időszakra kiterjedő hálózati 
kapacitásbővítését, amelyet a 4. szakaszban szereplő Energetikai fejlesztési tervhez igazít, 
felelősséggel tartozik a fejlesztési tervek véghezviteléért és erről a Községi Képviselő-
testületnek évente beszámol. 
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A távfűtési- és a gázvezeték hálózat fejlesztési terveit össze kell hangolni egymással. 
 

II. MŰSZAKI ÉS EGYÉB KÜLÖN FELTÉTELEK A 
HŐENERGIA-ELŐÁLLÍTÁSBAN ÉS -FORGALMAZÁSBAN 

 
A. A tevékenység ellátásához szükséges jogosultság 

 
6. Szakasz 

 
Az az energetikai alany jogosult energetikai tevékenység folytatására Zenta község területén, 
akinek a Közigazgatási szerv illetékes szervezési egysége megadta az erre vonatkozó 
engedélyt. 
A következő tevékenységekre adnak ki engedélyt: 
– 1MW teljesítményű hőtelepen történő hőenergia-termelés, 
– hőenergia-forgalmazás és -ellátás. 
 
Ezt a jogosítványt az energetikai alany kérvényére adják ki, mindegyik energetikai 
tevékenységi körre külön, ezen szakasz 2. bekezdése alapján. 
A jogosítványt végzés formájában adják ki a jogosítványkérelem átadását követően 30 napon 
belül, az Energetikai törvény és annak szabályozása alapján. 
A hőenergia-előállításra szóló jogosítványt 30 éves időszakra adják ki, a hőenergia-
forgalmazásra és -ellátásra pedig 10 éves időszakra. 
A jogosítvány határidejét meg lehet hosszabbítani az energetikai alany kérésére a törvényben 
és a szabályozásban előlátottak alapján. 
A jogosítvány nem adható át másnak. 
 

7. Szakasz 
 
A Közigazgatási szerv illetékes egysége hozza meg a végzést a jogosítvány kiadásáról és 
megvonásáról, meghosszabbítja azt, jegyzéket készít a jogosítvánnyal rendelkezőkről és 
biztosítja ennek a nyilvántartásnak az elérhetőségét. 
A jogosítvány kiadásának vagy megvonásának végzése kapcsán lehetőség van fellebbezni az 
illetékes energiaügyi minisztériumnál, a végzés kézhezvételét követően 15 napon belül. 
 

8. Szakasz 
 
Nincs jogosítványhoz kötve а hőenergia-előállítás tevékenysége, ha saját szükségletre 
történik, vagy ha a hőenergia-gyártás objektuma 1MW teljesítményig termel hőenergiát, 
valamint ha kombinált energiatermelést folytat, azaz hőt és elektromos áramot termel a 
hőerőműben-távfűtőműben, ahol az energiagyártás objektumában 1MW-ig folyik a 
villanyáram összesített termelése és 1MW-ig a hőenergia összesített termelése, vagy 
amennyiben a kombinált elektromos- és hőenergia-termelés csakis saját szükségletre szolgál. 
A kombinált elektromos- és hőenergia-gyártás a hőerőművekben-távfűtőművekben, azokban 
az objektumokban, ahol 1MW feletti a jóváhagyott elektromos áramerősség és 1MW feletti az 
összesített hőenergia-mennyiség, azok számára a jogosítványt a Szerb Köztársaság 
Energetikai Ügynöksége adja ki. 
 

9. Szakasz 
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A jogosítvány kiadásáért és meghosszabbításáért térítményt kell fizetni, amelynek nagyságát a 
kiadott vagy meghosszabbított engedély végzése állapít meg. 
A jogosítvány kiadása vagy meghosszabbítása térítményét a Térítmények díjszabásának 
kritériumai és mércéi nevű határozattal összhangban kell megállapítani. 
Ezen szakasz második bekezdésében szereplő térítmények nagyságára, mint ahogyan az 
energetikai tevékenységnek a jogosítvány kiadása és meghosszabbítása díjszabása 
kritériumaira és mércéire vonatkozik, külön határozatot hoz a Községi Képviselő-testület, 
amit Zenta Község Hivatalos Lapjában jelentet meg. 
 

B. Energetikai engedély 
 

10. Szakasz 
 
A hőenergia-termelés energetikai létesítményei, amelyek teljesítménye meghaladja az 1 MW-
t, valamint azok az objektumok, amelyek az előírásoknak megfelelően biztosítják a hőenergia-
ellátást, összhangban a területrendezési és az építési tervekkel, a műszaki és egyéb 
előírásokkal, illetve a már előzetesen beszerzett energetikai engedéllyel. 
A hőenergia energetikai építményei kiépítésének engedélyét 1MW erő feletti objektumoknál 
Zenta község területén az önkormányzat közigazgatásának illetékes szerve adja ki, előzetesen 
átadva véleményezésre a közigazgatás belső szervezési egységéhez, amely a 
környezetvédelmi kérdésekben illetékes. 
A kiépítési kérelem energetikai engedélye tartalmazza az Energetikai törvényben és a 
szabályozásokban előlátott adatokat. 
 

11. Szakasz 
 
Az energetikai engedély végzését, a kérelem átadását követően, 30 napon belül kiállítják. 
Az energetikai engedélynek hároméves érvényességi időszaka van a végzés jogerőre lépése 
napjától. 
Az energetikai engedély birtokosa újra kérelmezheti azt, legalább 30 nappal annak lejárta 
előtt, így meghosszabbítható az engedély érvényessége, legfeljebb még egy évvel, azzal a 
feltétellel, hogy továbbra is eleget tesz a kérelmező az engedély kiadási feltételeinek. 
Az ezen szakaszban tárgyalt energetikai engedély lejárta után kérelem adható be újabb 
energetikai engedély kiadására. 
Az energetikai engedély újrakiadásának eljárását csak akkor lehet elindítani, ha előzőleg már 
kihasználták az energetikai engedély meghosszabbításának lehetőségét ezen szakasz 3. 
bekezdése értelmében. 
 

12. Szakasz 
 
Energetikai engedély akkor adható ki, ha eleget tesz a kérelmező annak a kritériumnak és 
feltételnek, amelyet előír az Energetikai törvény és a szabályok. 
Az energetikai engedély kiadási keresete végzéssel visszautasítható, amennyiben az 
energetikai építmény, figyelembe véve a terepet, a területet, amelyre épül, a rákapcsolódási 
feltételeket, a környezetvédelmi célok megvalósítását, veszélyezteti vagy veszélyeztetné a 
végső felhasználók, vásárlók hőenergia-ellátásának biztonságát. 
 

13. Szakasz 
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A kiadott energetikai engedély végzése vagy az elutasító végzés kapcsán a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül fellebbezés adható át az energetikai ügyekben illetékes 
minisztériumnál. 
 

C. Kedvezményezett hőenergia-termelők 
 

14. Szakasz 
 
Kedvezményezett hőenergia-termelő az, aki a hőenergia-termelésre megújuló energiaforrást 
használ, vagy hulladékfelhasználással állít elő hőenergiát, miközben eleget tesz az 
energiafelhasználás gazdaságossága hatékonysági feltételének. 
A Községi Képviselő-testület külön határozattal írja elő a feltételeit a kedvezményezett 
hőenergia-termelő státus megszerzésének. Meghatározza a feltételek teljesítési kritériumának 
előírását és a feltételek megszerzésének módját, valamint a státus elérésének eljárását, és a 
kedvezményezett hőenergia-termelők nyilvántartásának vezetését, illetve annak tartalmát. 
 

15. Szakasz 
 
A községi Közigazgatás illetékes szervezési egysége vezeti a kedvezményezett hőenergia-
termelők nyilvántartását, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia: 
1) a hőenergia-termelő műszaki berendezés leírását; 
2) a helyszínt, ahol található; 
3) a hőközpont tervezett erejét; 
4) a kitermelésre előirányzott időszakot; 
5) a műszaki berendezés kiépítési és termelési feltételeit; 
6) a létesítményben az elsődleges energiaforrást, amelyet az alany az energetikai 
tevékenységében a hőenergia-termelésre használ. 
 

D. Az elosztási rendszer munkájának szabályai 
 

16. Szakasz 
 
A hőenergia-szolgáltató a hőenergia-hálózat üzemeltetőjeként meghozza a Hőenergia-hálózat 
üzemeltetésének munkaszabályzatát (a továbbiakban: Munkaszabályzat), amelyet a Községi 
Képviselő-testület hagy jóvá. 
A munkaszabályzat kiemelten foglalkozik: 
1) a használók rendszerre történő rákapcsolódásának műszaki feltételeivel; 
2) a hőenergia-termelővel történő összeköttetés létesítésének műszaki feltételeivel; 
3) olyan műszaki és egyéb feltételekkel, amelyek az elosztórendszer biztonságos működése és 
a fogyasztók, vásárlók folyamatos és megbízható hőenergia-ellátása érdekében történik; 
4) egy kidolgozott forgatókönyvvel, vészhelyzet esetére; 
5) a gyakorlati elvárásokkal: a mérőműszerek pontosságát és minősítését illetően, valamint a 
leszállított hőenergia lemérésének módjával. 
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő szabályzatot Zenta Község Hivatalos Lapjában 
jelentetik meg. 
 

III. HŐENERGIA-ELLÁTÁS 
 

Termelése és forgalmazása 
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17. Szakasz 
 
A hőenergia-előállítást, -forgalmazást és -szállítást a végső felhasználók, fogyasztók irányába, 
az elosztórendszer működtetését és ellátását hőenergiával Zenta község területén az Elgas 
Zenta Közvállalat (a továbbiakban: Közvállalat) látja el energetikai tevékenységet végző 
alanyként. 
Ezen szakasz első bekezdésében szereplő energetikai, vagyis közüzemi tevékenységét a 
Közvállalat köteles a törvénnyel előírt, ezen határozat alapján hozott egyéb ügyiratokkal és az 
alapítói ügyirattal összhangban folytatni. 
A Közvállalat köteles a hőenergia-termelést, -forgalmazást és -ellátást a végső felhasználók, 
fogyasztók szükségeltének megfelelően végezni. 
A Közvállalat köteles a végső felhasználókat, vásárlókat rendszeresen ellátni hőenergiával, a 
törvényben és ezen határozatban előírt feltételek mellett, begyűjteni a végső felhasználók, 
vásárlók részére leszállított hőenergia-mennyiséget, és mindazon adatokat, amelyek 
szükségesek a leszállított hőenergia-mennyiség alapján történő elszámolás elkészítéséhez, 
valamint  kiküldeni és törlesztetni a végső felhasználókkal, vásárlókkal a számlát. 
 

Az energetikai alany felszereltsége 
 

18. Szakasz 
 
A Közvállalt távfűtési felszerelése, amelyet a hőenergia-termelésre használ, a következők: 
1) az energiahordozó hálózatra való csatlakozás; 
2) a kazán és a kazánház felszerelése, amely biztosítja a hőenergia-termelést (hőkicserélők, 
keringető- és nyomáskiegyenlítő pumpák, a víz vegyi előkészítését végző szerkezet); 
3) a távfűtési hálózat egy része a kimeneteli mérőhelyig; 
4) a hőenergia-termelő forrásból átvett energiát mérő szerkezet. 
 
A Közvállalat távfűtési felszerelése, amelyet a hőenergia-ellátás tevékenységére használ: 
1) a primáris távfűtési vezetékhálózat és alállomások, a hozzájuk tartozó szerelékekkel 
(hőszabályzókkal, szelepekkel, stb.) 
2) szekundáris távfűtési vezetékhálózat; 
3) hővezeték rácsatlakozás a fogyasztónál lévő főrácsatlakozási szeleppel a bemenetelnél és 
kimenetelnél; 
4) a végső felhasználó, vásárló elhasznált hőenergia-fogyasztásának mérőkészüléke a 
vásárlónál lévő távfűtési alállomáson. 
 

A vásárló 
 

19. szakasz 
 
A hőenergia végső felhasználója, vásárlója jogi- vagy magánszemély, esetleg vállalkozó, aki a 
hőenergiát saját szükségletére vásárolja. 
Végső felhasználó, vásárló lehet jogi személyek közössége is, akik közösen csatlakoznak a 
hőenergia-átadóhelyhez, és akik közösségének a Közvállalat írásos szerződés alapján szállítja 
a hőenergiát. 
 

A vásárló fűtési felszerelése 
 

20. Szakasz 
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A végső felhasználó, vásárló fűtési felszerelése a következő: 
1) a csatlakozási alállomás; 
2) a házi alállomás; 
3) a házi fűtési hálózat és műszaki felszerelés; 
4) a belső, külön hőszabályzók (szelepek), kaloriméterek vagy költségmegosztók. 
 
A végső felhasználó, vásárló írásban szerződést köthet a Közvállalattal, amelyben átruházza a 
távfűtési vezeték és alállomás kezelésének, irányításának jogát, valamint kötelezettségét, ám a 
tulajdonjogi viszonyok változatlanok maradnak a műszaki felszereléssel kapcsolatban. 
 

IV. A távhő-szolgáltató rendszerre való rákapcsolódás és a háztartás fűtési 
rendszerének beüzemelése 

 
21. Szakasz 

 
A végső felhasználó, vásárló távhő-szolgáltató rendszerre való rákapcsolódása a Törvényben 
előírt módon történhet meg ezen határozat értelmében és a Munkaszabályzat szerint, 
figyelembe véve a műszaki szabványokat és előírásokat, amelyek a csatlakozás feltételeire 
vonatkoznak. 
 

22. Szakasz 
 
Az épület beruházója köteles az ingatlan tervezésének megkezdése előtt beszerezni a távhő-
szolgáltatási rendszerre való házi hálózat rákapcsolási feltételei jóváhagyását (a továbbiakban: 
műszaki feltételek). 
A műszaki feltételek kiadási kérelmét a Közvállalat formanyomtatványán, írásban kell 
benyújtani, amely kérelem mellékletének, a döntéshozatal érdekében, tartalmaznia kell a 
következő dokumentumokat: 
1) a hat hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási lapot; 
2) a hat hónapnál nem régebbi tervmásolatot; 
3) az objektum helyszínrajzát; 
4) adatokat a hőenergia-fogyasztás rendeltetéséről; 
5) KW-ban kimutatva a tervezett erőt; 
6) a műszaki szerkezet munkájának rendszerét; 
7) az éves hőenergia-szükséglet megbecsült mértékét. 
 

23. Szakasz 
 
A műszaki feltételek megszabják a műszaki elvárásokat, amelyeket a házi fűtési hálózat 
tervezésekor és kivitelezésekor kell figyelembe venni, az objektum távhő-szolgáltatásra való 
rákapcsolódásának módját és helyét. Az előzetesen megszerzett közüzemi vezetékhálózatok 
adatai alapján történik a házi fűtési hálózat távfűtési rendszerre való rákapcsolódása műszaki 
feltételeinek a meghatározása. 
A műszaki feltételeket a Munkaszabályzattal összhangban kell kiadni. 
A műszaki feltételeket a Közvállalat adja ki az írásos kérelem átadását követő 30 napon belül, 
amely a kiadását követően egy évig érvényes. 
Az ingatlan beruházója köteles a tervdokumentációt a szolgáltató által megadott műszaki 
feltételeknek megfelelően kidolgozni. 
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A kidolgozott tervdokumentációra a beruházónak jóváhagyást kell kapnia az illetékes 
Közvállalattól. 
 

24. Szakasz 
 
A beruházó a kiépítésbe csak a tervdokumentációra kapott jóváhagyást követően kezdhet bele 
ezen határozat 23. szakaszának 5. bekezdése alapján. 
A beruházó a felszerelés beépítését csakis szakképzett, jogosultsági engedéllyel rendelkező 
kivitelezővel végeztetheti. 
Az ezen szakasz előző bekezdésében szereplő felszerelést beszerelni, felállítani és cserélni 
csakis ezen határozat alapján lehet, a távfűtési hálózatra való csatlakozás műszaki 
feltételeinek és a Közvállalat jóváhagyásának megfelelően. 
A beruházó köteles a Közvállalatnak bejelenteni a házi fűtési hálózat kiépítési munkálatainak 
kezdetét a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal. 
Az elsődleges szakmai felügyeletet a Közvállalat látja el a házi hálózat kiépítésének 
folyamatában. 
A kiépítés szakmai felügyeletét olyan szakember végezheti, akinek megfelelő jogosultsági 
engedélye van. 
A Közvállalat egyedüli hatásköre a hővezetékre való csatlakozás és a távfűtési alállomás 
kiépítése a primáris vagy szakundáris hálózattól a mérőkészülékig. 
 

25. Szakasz 
 
A távfűtési rendszer szerelésének befejeztével el kell végezni minden próbaterhelést és el kell 
készíteni az ellenőrző kivizsgálás nyilatkozatát és jegyzőkönyvét. 
Amennyiben a kivitelező nem érvényesíti a Közvállalat észrevételét és kérését az érvényben 
lévő műszaki feltételektől való eltérés vagy hiányosság kapcsán, amit a próbák folyamán 
konstatáltak, a Közvállalat leállíthatja a hőenergia-szolgáltatást mindaddig, amíg a kérését 
nem teljesítik szakszerűen. 
 

26. Szakasz 
 
A beruházási kérelem alapján а Közvállalat kiállít egy bizonylatot, amely szerint a beruházó 
házi fűtési rendszere és felszerelése eleget tesz a műszaki feltételeknek. 
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő bizonylat kiadása magába foglalja a kivitelezett 
munkálatok tervét, vagy azt a nyilatkozatot, amely szerint nem történt eltérés a kivitelezési 
tervtől, illetve a bizonylatot a hővezetéknek a föld alatti vezetékrendszer kataszterébe történt 
bejegyeztetéséről. 
 

27. Szakasz 
 
A távfűtési rendszerre azok a házi fűtési rendszerek kapcsolódhatnak, amelyek kiépítéséhez és 
használatához megkapták a Törvényben előlátott illetékes szervtől a jóváhagyást.  
 

B. A csatlakozási kérelem jóváhagyása 
 

28. Szakasz 
 
Az épületek házi fűtési hálózatának rácsatlakozása a távfűtési rendszerre a Közvállalat 
jóváhagyása alapján történhet meg, amennyiben van arra szabad kapacitás. 
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A Közvállalat végzés formájában adja ki a jóváhagyást a csatlakoztatni kívánt épület 
beruházójának kérelmére. 
A jóváhagyás kiadásának kérelmét a Közvállalat formanyomtatványán kell átadni, amely 
tartalmazza a következő adatokat: 
1) az épület tulajdonosáról (megnevezése vagy családi- és utóneve, címe); 
2) a jóváhagyást kérő objektumról (fajtája, rendeltetése, helye, stb.); 
3) a kért csatlakozás dátumáról; 
4) a tervezett összteljesítmény mértékéről és a hálózati munkanyomásról, a hőmérsékletről és 
az áramlásról (kapacitás), amelyre szüksége van a csatlakozó épületnek (amennyiben sajátos 
igények merülnek fel); 
5) a hőenergia-fogyasztás rendeltetéséről; 
6) a végső felhasználó, fogyasztó épületének műszaki mutatóiról, kiemelve a sajátos 
fogyasztást, amennyiben ilyen tervben van; 
7) a hőenergia egyéb fűtőanyaggal történő fűtésre való átállásának és visszaállásának idejét. 
Szükség esetén a Közvállalat kérheti a beruházótól, hogy az előző bekezdésbe foglalt, kitöltött 
jóváhagyási kérelem mellett szolgáljon még egyéb ügyiratokkal is, amelyek a jóváhagyási 
kérelem kapcsán szükségesek lehetnek a döntéshozatalhoz. 
 

C. Csatlakozási jóváhagyás 
 

29. Szakasz 
 
A Közvállalat kiadja a jóváhagyást az épületnek, a házi fűtési hálózatnak a távfűtési hálózatra 
való rácsatlakozására, amennyiben adottak a törvényben, a Munkaszabályzatban és a műszaki 
feltételekben előírtak, amelyek szabályozzák a feltételeit és módját a házi fűtési rendszerek 
alkalmazásának és felhasználásának. 
A rácsatlakozási jóváhagyásnak feltétlen tartalmaznia kell a rácsatlakozás helyszínét, a 
csatlakozás műszaki feltételeiről és módjáról szóló adatokat, összhangban a 
Munkaszabályzattal, a leszállított hőenergia-mérésének helyét és módját, a csatlakoztatás 
határidejét és költségét, a csatlakozási munkálatok előszámláját és a földmunkák végzésének 
jóváhagyását.  
 

30. Szakasz 
 
Ezen határozat 29. szakaszában szereplő távfűtési szolgáltatásra való csatlakozás költségeit a 
kérelmező fedezi. Ezek magukba foglalják a távfűtési rácsatlakozás munkálatainak költségét 
és a távfűtési szolgáltatásra való csatlakozás térítményét. 
A rácsatlakozási munkálatok értékének megállapítása az Árjegyzék alapján az elvégzett 
munkálatok munkadíjából és a felhasznált anyag értékéből áll, amelyet a Közvállalat illetékes 
szerve hoz meg, a Községi Képviselő-testület jóváhagyásával. 
A rácsatlakozási díj összegének nagyságát minden egyes csatlakozásra a jóváhagyott, 
tervezett maximális fogyasztás nagysága alapján határozzák meg. 
A rácsatlakozási díj nagyságáról a Községi Képviselő-testület dönt a Közvállalat javaslata 
alapján, amit Zenta Község Hivatalos Lapjában jelentetnek meg. 
A rácsatlakozási díjat a kérelemző, a tulajdonos vagy az épület beruházója egy összegben 
fizeti a 29. szakaszban szereplő munkálatok kérelmének jóváhagyása előtt, a távfűtési hálózat 
kiépítésének és átépítésének beruházására szánt eszközként a Közvállalatnak. 
 

31. Szakasz 
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A Közvállalat köteles az írásos rácsatlakozási kérelemről, 30 napon belül annak beadásától, 
végzést hozni. 
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő végzés végleges, és a Törvény szerint ellene nem 
kezdeményezhető közigazgatási per az illetékes bíróságnál. 
 

32. Szakasz 
 
Ideiglenes rácsatlakozási engedélyt olyan építményekre lehet kiadni, amelyekben a 
próbaüzemelést végzik, ezen határozattal és az építést szabályozó törvényekkel összhangban. 
Az ideiglenes rácsatlakozási engedély kiadásának feltételeit, módját és eljárását ezen 
határozatnak a szolgáltató rendszerre való rácsatlakozást szabályozó része határozza meg, 
valamint a Munkaszabályzat. 
 

33. Szakasz 
 
A Közvállalat nem vállal felelősséget a beruházó primáris vagy szekundáris távhőhálózatára 
csatlakoztatott felszereléséért, annak szabályos és biztonságos munkájáért, meghibásodás 
esetén nem javítja azt, amennyiben arra nincs külön karbantartási szerződés kötve. 
A Közvállalat köteles karbantartani a házi bekötéseknél a primáris vagy szekundáris 
vezetéktől a mérőműszerig terjedő részt. 
 

D. A rendszerre való rácsatlakozás és hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződés 
 

34. Szakasz 
 
A házi fűtési rendszernek a távfűtési hálózatra történő rácsatlakoztatása előtt, még a házi 
fűtési hálózat csatlakoztatási jóváhagyás végzésének végleges elfogadását megelőzően, a 
Közvállalat és a hőenergia végső felhasználója, a vásárló szerződést köt a hőenergia-
szolgáltatásról. 
A Közvállalat a hőenergia-szolgáltatásról azzal a vásárlóval köt szerződést, aki eleget tesz a 
hőenergia-szolgáltatás befogadása minden előírt feltételének. 
Hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződéskötésnél vásárlóként szerződő fél lehet az épület 
tulajdonosa vagy bérlője, amennyiben írásos jóváhagyása van az épület tulajdonosától. 
A hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződést írásban kötik. A törvényben előírtak mellett, 
amelyre a kötelmi jog vonatkozik, a következő elemeket tartalmazza a szerződés: 
megkötésének idejét, a leszállítandó hőenergia mennyiségére vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket, a leszállítás ütemét és mennyiségét, a szerződés időtartamát és 
meghosszabbításának módját, a szerződés megszűntével járó jogokat és kötelezettségeket, a 
Közvállalat kötelezettségét a végső felhasználók, vásárlók irányába kötelezettségük minőségi 
és mennyiségi teljesítése kimaradásának esetén, a vásárlók kötelezettségeit, amennyiben nem, 
vagy rendszertelenül teljesítik fizetési kötelezettségüket, beleértve a biztosítási összeget a 
szerződött fizetési kötelezettség teljesítése érdekében, az energia átvételének és használatának 
módját, annak mérését, elszámolását és a fizetés feltételeit az elhasznált hőenergia alapján, a 
díjak emeléséről, áráról és a szolgáltatási feltételek változásáról szóló értesítés módját, 
valamint egyéb részleteket. 
Amennyiben nincs megkötött szerződés a hőenergia-szolgáltatásról, akkor úgy tekintik, hogy 
a Közvállalat és a végső felhasználó, vásárló közt ez megköttetett a hőenergia-szolgáltatás 
igénybevételének kezdete napjával. 
A Közvállalat nem köteles hőenergiát szolgáltatni, amennyiben a végső felhasználó, a vásárló 
elutasítja az írásos szerződés megkötését a hőenergia-szolgáltatásról. 
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35. Szakasz 

 
A végső felhasználó, a vásárló 30 napos határidővel, írásos formában felbonthatja a 
hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződését, de csakis a fűtési idényen kívül. 
Amennyiben ezen szakasz 1. bekezdésében említett szerződésfelbontási indítvány a fűtési 
idényen kívül történt, akkor a Közvállalat azt érvényesíti már a következő elszámolási 
időszaktól. 
Amennyiben ezen szakasz 1. bekezdésében említett szerződésfelbontási indítványt a fűtési 
idényben adták be, akkor az nem lép jogérvényre. Erről a Közvállalat írásban értesíti a 
kérelem benyújtóját. 
Ha egy adott hőenergia-átadó helyről több végső felhasználót, vásárlót látnak el, a vásárló 
csak akkor mondhatja fel a szerződést, ha adottak a műszaki feltételek a külön fogyasztó 
lekapcsolására a közös hőenergia-átadó helyről. 
Amennyiben nincsennek meg a műszaki feltételei az egyéni végső felhasználó 
lekapcsolásának a közös hőenergia-ellátó pontról, akkor a felmondás teljesíthetetlen, ezért 
nincs joghatékonysága. 
 

36. Szakasz 
 
A végső felhasználó, vásárló köteles 15 napon belül írásos formában értesíteni a Közvállalatot 
minden olyan változásról, amelyek befolyásolhatják szerződéses viszonyukat. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell: 
1) a régi felhasználó, vásárló családi és utónevét, személyi számát és lakhelyét, vagy 
megnevezését, cégjegyzékszámát és székhelyét, a törvénnyel összhangban; 
2) az új felhasználó, vásárló családi és utónevét, személyi számát és lakhelyét, vagy 
megnevezését, cégjegyzékszámát és székhelyét, a törvénnyel összhangban; 
3) azt a mellékletet, amely bizonyítékként szolgál a tulajdonjog vagy a bérleti jog 
módosulásáról; 
4) az elszámolási hely számát és címét; 
5) bizonyítékot arról, hogy a régi vásárlónak nincs tartozása a Közvállalat irányába; 
6) az új vásárló által aláírt szolgáltatói űrlapot arról, hogy átveszi a már meglévő hőenergia-
szolgáltatásról szóló szerződéses viszonyban a végső fogyasztó, vásárló szerepkörét. 
Amíg nem érkezik meg a közvállalati értesítés, addig minden szerződéses kötelezettség 
teljesítése a hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződésből a régi vásárlóra hárul, köteles 
minden kötelezettség törlesztésére ahhoz, hogy az új vásárlót vezessék be a közvállalati 
nyilvántartásba, kivéve, ha külön szerződéssel nincs másként szabályozva ez a kérdés a régi 
és az új fogyasztó között, amely megfelelően hitelesítve van az illetékes szerv előtt. 
 

37. Szakasz 
 
A Közvállalat köteles a végső felhasználók, vásárlók épületének házi fűtési rendszerét a 
szerződéskötést követő 15 napon belül rákapcsolni a hőenergia-szolgáltatás rendszerére, azzal 
a feltétellel, hogy a végső felhasználó, vásárló teljesítette a rácsatlakozási végzésben 
meghatározott kötelezettségeket, illetve ha a házi fűtési rendszer is eleget tesz a műszaki és 
egyéb előírások feltételeinek. 
A beruházó fűtési felszerelését csakis a Közvállalat kapcsolhatja a hővezetékre, a beruházó 
jelenlétében. 
Ha a Közvállalat nem ezen szakasz 1. bekezdése alapján jár el, a beruházó kérésére az 
illetékes kommunális tevékenység felügyelője, a vásárló kérését követő 15 napon belül 
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leellenőrzi a csatlakozási feltételeket. Amennyiben megállapítja, hogy adottak a feltételek a 
rácsatlakozáshoz, elrendelheti a Közvállalatnak, hogy haladéktalanul kapcsolja rá az épületet. 
A beruházó fűtési felszerelésén történő módosítások munkálatait, amelyek megváltoztathatják 
a rácsatlakozási erőt vagy a rendszer munkájának módját, csakis a Közvállalat jóváhagyásával 
lehet végrehajtani. 
 

E. A házi fűtési rendszer próbaüzemének beindítása 
 

38. Szakasz 
 
A kiépített házi fűtési hálózat műszaki feltételeinek ellenőrzésekor, hogy használatra 
megfelelő, készen áll-e a rendszer, először próbaüzem jóváhagyást kap az építési előírások és 
a Közvállalat erről szóló szabályzata alapján. 
A próbaüzem alatt leellenőrzik a feltételek meglétét ahhoz, hogy kiadhassák a használati 
engedélyt. 
A próbaüzem legrövidebb időszaka 15 nap, a legtovább pedig a fűtési időszak befejeztéig 
tarthat. 
A próbaüzem jóváhagyásáról szóló ügyirat alapján a Közvállalat és az épület beruházója 
írásos szerződést köt a hőenergia-szolgáltatásról a próbaüzem időszakára, amely szabályozza 
az egymás közti jogokat és kötelezettségeket.  
 

39. Szakasz 
 
A Közvállalat akkor kezdi el a hőenergia-szolgáltatást, ha teljesültek a jóváhagyásban és a 
szerződésben szereplő feltételek. 
Amennyiben új épületről van szó, akkor mellékelni kell az épület lakhatási engedélyét is az 
üzembe helyezéshez, a hosszabb ideje lakott épületnél pedig a hőenergia-használatról szóló 
jóváhagyást. 
A Közvállalat és a beruházó az üzemelés kezdetét, és a fűtési szerelékek cseréjét 
jegyzőkönyvezi, és mellékeli a beruházó kivitelezőjének nyilatkozatát a fűtési szerelékek 
kapcsán, hogy minden eleget tesz-e a tervdokumentációnak.  
 

V. A TÁVFŰTÉSI RENDSZER KARBANTARTÁSA 
 

40. Szakasz 
 
A Közvállalat köteles a termelési kapacitását megfelelő állapotban működtetni és szekszerűen 
karbantartani, a műszaki és egyéb előírások és szabványok alapján fenntartani az állandó 
üzemelési és működési képességet, biztosítani a biztonságos működést, valamint ügyelni a 
környezetvédelmi törvények és előírások betartására. 
A Közvállalat köteles a távfűtés energetikai építményét, beleértve az alállomások csatlakozási 
pontjait is, racionálisan és gazdaságosan kiaknázni és jó állapotban tartani. 
A javítási és egyéb munkálatokat az energetikai rendszer építményein és felszerelésén a 
Közvállalat végzi. Ezek a következő fűtési idény előkészületeit szolgálják. A munkálatokat az 
előző fűtési idény befejeztével, folyó év szeptember 30-ig be kell fejezni. 
Az október 01-e és 10-e közti időszakban a Közvállalat köteles elvégezni a távfűtési rendszer 
és felszerelés beüzemelését. 
A Közvállalat értesíti a lakóközösségek ügyintézőit és a médiát, valamint minden érdeklődőt, 
legalább öt nappal a beüzemelés előtt, ahogyan a próba-beüzemelés beosztása szól, a Községi 
Közigazgatást pedig írásos formában is tájékoztatja. 
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41. Szakasz 

 
A házi fűtési hálózatról a tulajdonos visel gondot, vagy a közösségi lakóépület igazgatási 
szerve. 
A karbantartást az épület tulajdonosa vagy a társasház igazgatási szerve szerződéssel a 
Közvállalatra bízhatja, vagy más társaságra, vállalkozóra, akinek ilyen tevékenység végzésére 
szól a nyilvántartási végzése. 
A házi fűtési hálózat karbantartásának külön térítményéről, amennyiben a Közvállalatot 
bízzák meg, szerződést kell kötni. 
Az épület tulajdonosa vagy a társasház igazgatási szerve az, amely ezen szakasz 2. bekezdése 
alapján más gazdasági társaságra vagy vállalkozóra bízza a karbantartást, esetleg más módon 
szervezi meg, erről köteles értesíteni a Közvállalatot 15 napon belül a megbízatás 
megtörténtétől. 
 

42. Szakasz 
 
Abba a helyiségbe, ahol a fűtési alállomás van, csak a Közvállalat megbízottjainak lehet 
bejárása, esetleg más gazdasági társaságnak vagy vállalkozónak, aki karbantartja a házi fűtési 
rendszert, illetve az a személy, akit meghatalmaz a társasház igazgatási szerve és a végső 
felhasználó, a vásárló, aki a hőenergia-szolgáltatás kapcsán emelt kifogása miatt részt vesz az 
eljárásban. 
Az alállomás helyiségébe tett minden behatolást kötelezően nyilvántartásba kell venni. 
A hőelosztó alállomás adott helyisége kulcsának elérhetőnek kell lennie a Közvállalat 
számára, miközben a tulajdonosnál van, vagy annál a személynél, akit a társasház igazgatási 
szerve meghatároz. 
A társasházak esetében a Közvállalatnak kulcsot kell biztosítani a távfűtési alállomáshoz. 
Annak a személynek a nevét, akinél az alállomás kulcsa található, ki kell függeszteni az 
épület vagy a társasház jól látható helyén. 
 

VI. A végső felhasználók, vásárlók megbízható és folyamatos hőenergia- 
ellátásának biztosítása 

 
43. Szakasz 

 
A Közvállalat köteles a munkáját és ügyvitelét oly módon szervezni, hogy megbízhatóan, 
zavartalanul, tartósan és folyamatosan biztosítani tudja a hőenergia-ellátását a végső 
felhasználóknak, a vásárlóknak. 
A Közvállalat köteles biztosítani bizonyos feltételeket és minőséget az ellátó rendszeren 
keresztül történő hőenergia-leszállításakor a Munkaszabályzatnak megfelelően, amelyet a 
Községi Képviselő-testület hagyott jóvá. 
A Közvállalat köteles a végső felhasználónak, vásárlónak a helyisége fűtésére folyamatosan 
hőenergiát szállítani a fűtési idényben, és biztosítani, hogy a csatlakozási alállomás 
mérőműszerén megkapja a kellő mennyiségű és minőségű hőenergiát, a maximális tervezési 
terhelésnek megfelelően, amelyet a műszaki feltételekben állapítottak meg. 
A végső felhasználók, a vásárlók hőenergiával történő ellátásának joga nem csorbulhat, csak a 
Törvényben és ezen határozatban előlátott esetekben. 
Ezen szakasz 2. bekezdésében szereplő kötelezettség alapján a Közvállalat köteles mindent 
megtenni azért, hogy karbantartsa az energetikai objektumot, amely a távfűtési rendszer része, 
ezáltal biztosítva annak zavartalan és biztonságos működését. 
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44. Szakasz 

 
Amennyiben zavar vagy leállás következik be a végső felhasználók, vásárlók hőenergiával 
történő ellátásában valamilyen katasztrófa folytán, vagy más, előre nem látható és meg nem 
előzhető okból, amely a távfűtés rendszerének építményét érinti, akkor a Közvállalat köteles 
haladék nélkül mindent megtenni az okok és a következmények elhárítása érdekében, vagyis 
az ellátás újraindításáért. 
Azon intézkedések, amelyeket a Közvállalatnak meg kell tennie az ezen szakasz 1. 
bekezdésében szereplő esetekben: 
1) a végső felhasználók, vásárlók hőenergiával való ellátását, amennyiben lehetséges áttenni 
más hőenergia-forrásra; 
2) az ellátási zavar okának elhárítását, a hőenergia-ellátás leállása előidézőjének 
helyrehozatalát, amelyet munkafeladatként a dolgozók végeznek el, szükség esetén még külső 
munkaerő bevonásával is a folyamatos hőenergia-ellátás biztosítása érdekében; 
3) sürgős javítás és vezeték- vagy felszereléscsere, amivel biztosítható a távfűtési rendszer 
energetikai objektumainak működése, és a további üzemzavar elkerülése; 
4) időszakos korlátozás vagy használati tilalom a házi fűtési rendszerek, energetikai 
objektumok és azok részeinek használatában; 
5) egyéb intézkedések megtétele, amelyeket Zenta község illetékes szervei meghatároznak. 
 
A Közvállalat köteles informálni a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a végső 
felhasználókat, vásárlókat a hőenergia-ellátásban jelentkező zavar vagy leállás okáról, annak 
időtartamáról, valamint köteles ellátnia megfelelő utasításokkal a végső felhasználókat, 
vevőket. 
 

45. Szakasz 
 
Amennyiben a hőenergia-ellátás szüneteltetése a hálózat kiépítési munkálatai, javítások, 
karbantartás miatt következik be, vagy új rácsatlakozások kiépítése miatt új végső 
felhasználók, vásárlók irányába a távfűtés-vezeték hálózatra, akkor a Közvállalat a médián 
keresztül köteles időben értesíteni a végső felhasználókat, vásárlókat, legalább három nappal 
az ellátás tervezett leállása előtt, és megtenni a kellő utasításokat. 
Amennyiben a zavar vagy leállás a hőenergia-szolgáltatás ellátásában a 44. szakasz 1. 
bekezdésében és ezen szakasz 1. bekezdésében leírt okból következik be, akkor a Közvállalat 
köteles az intézkedéseivel egyidőben értesíteni a Közigazgatás illetékes szervét is. 
A Közvállalat kötelezettsége, hogy a 44. szakasz, valamint ezen szakasz 2. bekezdése alapján 
és az 1. bekezdésben szereplő munkálatok miatt úgy kell szerveződnie, hogy a hőenergia-
ellátási kiesések minél rövidebb ideig tartsanak. 
 

46. Szakasz 
 
Ha a Közvállalatban munkabeszüntetést szerveznek, akkor köteles a törvénnyel és Zenta 
község illetékes szervének ügyiratával összhangban a munkafolyamat minimumát biztosítani 
a tevékenység fenntartásában, főleg ha a távfűtési rendszer energetikai rendszerében 
jelentkező hibák elhárítása merül fel. 
 

VII. A végső felhasználók, vevők hőenergia-ellátásának feltételei 
 

47. Szakasz 
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A Közvállalat köteles a végső felhasználónak, vevőnek folyamatosan leszállítani a hőenergiát 
a lakó- vagy üzlethelyiség fűtési idényben történő ellátására, a megkötött hőenergia-ellátásról 
szóló szerződés értelmében. 
A Közvállalat kötelezettsége, a tevékenységének megfelelően, a hőenergia-forgalmazása a 
végső felhasználók, vevők irányába, valamint a nyilvánosság és a diszkriminációmentesség 
elve alapján irányítani az elosztórendszert. 
 

48. Szakasz 
 
A fűtési idény október 15-től a következő év április 15-ig tart. 
A fűtési idény kivételesen elkezdődhet október 01-e és 14-e közt is, és meghosszabbítható 
április 16-tól május 3-ig, ha a Köztársasági Hidrometerológiai Intézet adatai szerint Zenta 
település területén a levegő hőmérséklete a 21:00 órakor végzett méréskor három napon át 
folyamatosan nem éri el a +12° C hőmérsékletet. 
 

49. Szakasz 
 
A nappali fűtési rend 06:00 órától 22:00 óráig tart, az éjszakai fűtési rend pedig 22:00 órától 
06:00 óráig, amikor is csökken a hőenergia-leszállítás intenzitása. 
A felhasználók fűtött helyiségében az előírt hőmérséklet, amelyet a projektum tervében 
meghatároztak –20° C és +12° C közti külső hőmérséklet mellett, a nappali fűtési rendben 
+20 ° C, amelytől +/– 1° C eltérés a megengedett, amennyiben a törvény vagy a szerződés ezt 
másként nem határozza meg. 
A Közvállalat köteles az előírt hőmérséklet fenntartására ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt 
feltételekkel a –20° C és +12° C közti külső hőmérséklet mellett, akkor, ha a végső 
felhasználó, vásárló épülete az előírásoknak megfelelően lett tervezve és kivitelezve az 
előírások, a szabályok és a műszaki szabványok alapján. 
A Közvállalat az előírt hőmérséklet fenntartása érdekében a végső felhasználó, vásárló fűtött 
helyiségeiben ezen szakasz 1. bekezdése alapján köteles biztosítani a befolyó víz minimális 
hőmérsékletét a következő fűtési hőmérséklet-táblázat alapján: 
 

Fűtési hőmérséklet-táblázat 
Külső hőmérséklet (° C) A bejövő víz hőmérséklete (° C) A bejövő víz hőmérséklete (° C) 

Nappali fűtési rend Éjszakai fűtési rend 
-20 75 70 
-15 73 70 
-10 70 65 
-5 60 55 
0 55 50 
3 50 48 
6 45 45 
9 43 40 
12 40 40 

 
A végső felhasználó, vásárló lakásának vagy üzlethelyiségének hőmérséklete meghatározását 
a helyiség közepén, a levegő hőmérsékletének 1,5 m magasságban történő mérésével 
határozzuk meg. 
A Közvállalat köteles, hogy a fűtési rendszert hozzáigazítsa a műszaki feltételekhez és a 
hőtelep használati útmutatójához. 
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VIII. A leszállított hőenergia mérése 

 
50. Szakasz 

 
A Közvállalat köteles mérni az előállított és a végső felhasználóknak, vevőknek leszállított 
hőenergia mennyiségét. 
A leszállított hőenergia mennyiségét kWh-ban mérik. 
Kivételesen, azoknál a hőenergia-vásárlóknál, akiknél nincs beszerelt mérőműszer, ott a fűtött 
helyiségek területe alapján számolják azt el. 
 

51. Szakasz 
 
A megtermelt hőenergia mennyiségét mérőműszerrel mérik, amely az új Hőtelep kijáratán túl, 
közvetlen a mezsgyén található.  
A Közvállalat részéről végső felhasználóknak leszállított össz hőenergia mérése azokkal a 
mérőműszerekkel történik, amelyek az alállomáson vannak hitelesítve és bekapcsolva. 
Amennyiben több felhasználó használ egy mérőműszert, a leszállított hőenergia eloszlik 
köztük a Leszállított hőenergia elosztásának és elszámolásának szabályzata alapján. 
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő mérőműszereket a Közvállalat biztosítja a végső 
felhasználók, vásárlók objektumának hálózatra történő rákapcsolásakor, és köteles, mint saját 
eszközét beépíteni, karbantartani és ügyelni a működésére, hitelesítettni a hőenergia-mérés 
érdekében. 
Szükséges, hogy a mérőműszernek legyen jóváhagyása és kezelési útmutatója az előírásoknak 
megfelelően. 
A mérőműszerek javítását és hitelesítését az arra meghatalmazott szerv végzi, a javított vagy 
hitelesített mérőműszer leszerelését és visszaszerelését, hatásköréből eredően kizárólag a 
Közvállalat végezheti. 
A beszerelés, rendszeres ellenőrzés, javítás, hitelesítés és a mérőműszer cseréje az érvényben 
lévő előírások szerint, külön havi mérőműszer karbantartási díjtétel nélkül is a Közvállalat 
tevékenységi körébe tartozik. Kivételesen, új fogyasztó, vásárló rákapcsolódása esetén a 
Közvállalatnak joga van a mérőműszer beszerzési és beépítési költségeinek a megfizettetésére 
az új előfizetőtől a kiállított számla alapján. 
 

52. Szakasz 
 
Hőenergia-takarékossági célzattal, a hatékonyabb felhasználás érdekében és a 
költségelszámolás pontossá tételéért a végső felhasználók, vásárlók, akiknek közös 
mérőműszerük van a hőenergia-mennyiség mérésére, beépíttethetnek költségmegosztókat 
saját lakásaikba, üzlethelyiségeikbe, azzal a feltétellel, hogy előzetesen írásos jóváhagyást 
kérnek a Közvállalattól. 
A Közvállalat elutasíthatja az előzetes írásos jóváhagyás kiadását ezen szakasz 1. bekezdése 
alapján, ha nem adottak a költségmegosztó beépítésének műszaki feltételei, vagy amennyiben 
a közös mérőműszerrel ellátott épületben az összes lakás vagy üzlethelyiség legalább 80%-a 
nem építteti be a költségmegosztókat mindegyik fűtőtestjére.  
A költségmegosztó felszerelését olyan gazdasági alany végezheti, aki a Közvállalattól írásos 
jóváhagyást kapott. 
Az előírások szerint kell, hogy rendelkezzen a költségmegosztó a típusának megfelelő 
jóváhagyással és kezelési útmutatóval. 
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Az a költségmegosztó, amelyre nincs kérve írásos jóváhagyás a Közvállalattól, vagy 
amelyiknek az előírások szerint nincs jóváhagyva a típusa és a kezelési útmutatója, az nem 
beépíthető. 
A költségmegosztók hitelesítését és szervizét csakis az arra meghatalmazott alany végezheti. 
A költségmegosztó beépítésének, rendszeres ellenőrzésének, szervizének, hitelesítésének és 
cseréjének költségeit a végső felhasználó, fogyasztó fedezi. 
 

53. Szakasz 
 
A távfűtési rendszerre kapcsolt épületek egyéni fogyasztásának nyilvántartására a végső 
felhasználó, vásárló beépíthet a házi fűtési hálózat rendszerébe mérőkészülékeket a saját, 
egyéni fogyasztása mérésére, vagy költségmegosztót a saját, egyéni hőenergia-fogyasztás 
nyilvántartására, amennyiben adottak a műszaki feltételek. 
Az új objektumok beruházóinak kötelező beépíteni a házi fűtési rendszerre, amelyet több 
végső felhasználó, vásárló használ mint közös fűtési hálózatot, olyan fűtési mérőműszereket 
vagy költségmegosztókat, amelyek nyilvántartják az egyéni hőenergia-fogyasztást mindegyik 
külön fogyasztónak, a műszaki feltételek alapján. 
Ezen szakasz 1. és 2. bekezdésében előírt műszaki feltételeket a szerkezetek beépítéséhez a 
Közvállalat adja ki, 30 napon belül az írásos kérelem átadását követően, aminek a költségét a 
beruházó vagy a végső felhasználó, vásárló fedezi. 
 

54. Szakasz 
 
Ezen határozat 52. és 53. szakaszában szereplő mérőműszer vagy költségmegosztó leolvasását 
a fűtési idényben havonta, illetve a hőenergia árának változásakor végzik. 
A mérőműszerek vagy költségmegosztók leolvasását ezen szakasz 1. bekezdése alapján a 
Közvállalat által meghozott sorrendben végzik. Azért, hogy a költségek megoszlása és az 
elszámolás igazságosan történjen, a közös hőenergia-mérőműszerrel rendelkező épületben 
minden mérőműszert és költségmegosztót egy időben kell leolvasni. 
A mérőműszerekről és a költségtérítő készülékekről származó adatokat a Közvállalat olvassa 
le, kivéve, ha a költségtérítők leolvasási hatáskörének átruházásáról nem született másféle 
szerződés. A leolvasott adatok pontosságáért és a költségek elszámolásáért minden felelősség 
a Közvállalatot terheli, aki a végső felhasználóknak, vásárlóknak a saját nevében és 
folyószámlájára adja ki a számlát. 
A mérőhelyek leolvasásának sorrendjét a hőenergia végső felhasználóinak, vásárlóinak egy 
héttel annak elkezdése előtt jelzik. 
A végső felhasználó, vásárló jogosult, hogy jelen legyen a mérőműszerek leolvasásánál. 
 

55. Szakasz 
 
A mérőműszer meghibásodása esetén a leszállított hőenergia-mennyiséget az előző havi 
hőenergia-fogyasztás elszámolása alapján végzik, amikor még a mérőműszer hibátlanul 
dolgozott, módosítva a külső hőmérséklet változásával, és a hőenergia igénybevételének 
idejével, vagyis a mérőműszer utolsó leolvasásának pillanatától a hiba elhárításának idejéig 
történő időszakkal. 
A költségmegosztó készülék meghibásodása esetén a lakás vagy üzlethelyiség költségeinek 
elszámolását, ahová a költségmegosztó be van szerelve, úgy kell elszámolni, mintha nem is 
lenne beszerelve. 
Ha a költségmegosztó készülék szabványosítása és/vagy hitelesítése nem történt meg az 
előírásoknak megfelelő határidőn belül, akkor a költségelszámolást arra a lakásra vagy 
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üzlethelyiségre, ahol a költségtérítő van, úgy kell elvégezni, mintha nem is lenne ilyen 
készülék. 
 

56. Szakasz 
 
A Közvállalat számára végső a végső felhasználónak, fogyasztónak lehetővé kell tennie a 
mérőműszerekhez való hozzáférést, a leolvasás és a műszer ellenőrzése érdekében, ahogyan 
azt a Törvény és annak szabályozásai, valamint ezen határozat előírja. 
Amennyiben a Közvállalat a hőenergia-vásárló mulasztása miatt nem tudja leolvasni a 
mérőműszert, akkor a vásárlónak a felszólítás alapján el kell juttatni a mérés eredményét, a 
mérőműszer szabályos leolvasása után, a megadott határidőn belül, ahogyan azt a Közvállalat 
meghatározta. 
Ha a vásárló nem juttatja el a mérőműszerek leolvasott állapotát a Közvállalatnak, akkor a 
hőenergia-elszámolásának mennyiségét ezen határozat 55. szakasza alapján számolja el. 
 

57. Szakasz 
 
A Közvállalat és a végső felhasználó, vásárló közt a rendszeres leolvasáson és ellenőrzésen 
kívül, amelyet ezen határozatnak az 51. szakasz 7. bekezdése szabályoz, jogában áll 
ellenőrizni a mérőműszerek pontosságát. 
Amennyiben a mérőműszerek ellenőrzése során nagyobb eltérés tapasztalható a 
megengedettnél, akkor az ellenőrzés költségeit a Közvállalat fedezi, ellenkező esetben az 
ellenőrzés igénylője. 
Ha a mérőműszer ellenőrzésekor nagyobb eltérés tapasztalható az érvényben lévő szabályok 
szerinti megengedettnél, akkor a mérőműszert hibásnak kell tekinteni, ezért arra az időszakra 
a leszállított hőenergia-mennyiséget ezen határozat 55. szakasza alapján számolják el. 
A mérőműszer pontosságának ellenőrzési időszakára másik mérőműszert szerelnek fel. Ennek 
felszerelési költségét ezen szakasz 2. bekezdésében leírtak alapján határozzák meg. 
 
 

IX. A HŐENERGIA ÁRÁNAK ÉS FIZETÉSI MÓDJÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
58. Szakasz 

 
A hőenergia előállítási árának és a vásárlóknak leszállított hőenergia árának meghatározását a 
Közvállalat végzi az erre a területre vonatkozó köztársasági előírások értelmében, a Községi 
Képviselő-testület jóváhagyásával. 
A Közvállalat köteles a hőenergia árának módosítására vonatkozó jóváhagyási kérelme mellé 
a Községi Képviselő-testületnek mellékelni egy indokolást, amely részletezi az ár 
megállapítását és a módosítás okát. 
Az előállítási ár jóváhagyásának alkalmával a Községi Képviselő-testület egyidőben 
meghozza az ár szabályozását, vagyis a leszállított hőenergia árának módosítását. 
A Községi Képviselő-testület szakszolgálata indokolással egybekötve jelenteti meg a 
hőenergia árára vonatkozó jóváhagyási kérelemre adott határozattervezetét, a Közigazgatás 
hirdetőtábláján, valamint elektronikus formában a község weboldalán, legalább 15 nappal a 
határozathozatal előtt. 
Amennyiben egy mérőműszert több felhasználó használ, akkor a leszállított hőenergia- 
mennyiség megoszlik A leszállított hőenergia végső felhasználóinak költségei elosztásáról és 
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elszámolásának módjáról szóló szabályzat alapján, amelyet a Községi Képviselő-testület hoz 
meg. 
A Közvállalat köteles a végső felhasználónak, vásárlónak minden hónap 10-ig eljuttatni a 
számlát az elhasznált hőenergia után az előző hónapra, a kiállított számla alapján pedig a 
fogyasztónak kötelezettsége törleszteni Közvállalat felé legkésőbb folyó hónap 20-ig. 
 

X. A hőenergia minősített fogyasztója 
 

59. Szakasz 
 

A végső felhasználónak, vevőnek joga van a minősített fogyasztó státusra, amennyiben az 
össz hőenergia-fogyasztása minden mérőhelyen, az elmúlt 12 hónapban alatta volt a 
minimális fogyasztásnak, amelyet éves szinten határoznak meg ezen státus megszerzéséhez. 
A hőenergia minősített fogyasztója státust megszerezni ezen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
feltételek teljesítése alapján lehet, amelyről a közigazgatás illetékes szerve hoz határozatot, 
összhangban a törvényben és a rendeletekben meghatározott feltételekkel. 
Az éves minimális hőenergia-fogyasztás, amellyel megszerezhető a minősített hőenergia-
fogyasztó státus, 5.000 GJ-t tesz ki. 
A minősített hőenergia-fogyasztó státus átminősítése végső felhasználóvá, vásárlóvá, vagy 
ellenkezőleg, a végső felhasználó, vásárló státus minősített hőenergia-fogyasztóvá tétele nem 
történhet meg a minősítés utolsó módosításától számítva 12 hónapon belül. 
A minősített fogyasztó státus nem veszíthető el mindaddig, amíg a hőenergia-fogyasztást a 
határozatban megszabott minimális határérték alatt tartja. 
A minősített fogyasztó számára a hőenergia ára szabadon alakul, szerződéssel határozzák 
meg, amelyet a minősített fogyasztó köt a Közvállalattal. 
 

XI. A végső felhasználók, vásárlók jogai és kötelezettségei, valamint jogok a 
hőenergia-szolgáltatás elmaradása vagy kifogásolható gyenge minősége esetén 

 
60. Szakasz 

 
A végső felhasználó, vásárló köteles a hőenergiát azon a módon és feltételek mellett 
használni, ahogyan azt a hőenergia-szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározták, 
amelyet a törvénnyel és ezen határozattal összhangban kötött meg. 
A végső felhasználó, vásárló köteles a Közvállalat által meghatalmazott személyeknek 
lehetővé tenni a hozzáférést a fűtési alállomáshoz, a mérőműszerhez, a házi fűtési hálózathoz 
és a hővezeték rácsatlakozáshoz, hogy azok leolvashassák, leellenőrizhessék, javíthassák, 
kicserélhessék és karbantarthassák a szerelékeket, esetleg megszüntessék a hőenergia-
szolgáltatást. 
Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles lehetővé tenni a Közvállalat által 
meghatalmazott személyeknek a hőhálózat infrastruktúráján történő beavatkozást, azzal, hogy 
a Közvállalat megtéríti az ilyen intézkedés következtében okozott kárt, esetleg más módon 
állítja vissza a végrehajtott beavatkozás következményét. 
A Közvállalat köteles hét napon belül szanálni a beavatkozás nyomait, a gyors műszaki 
beavatkozást követően. 
 

61. Szakasz 
 
A távfűtési hálózat műszaki vagy más zavara esetén, vagy ha a szolgáltatott hőenergia 
minősége nem biztosított, esetleg a rácsatlakozási alállomáson nincsenek meg a műszaki 
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feltételek a minőségi ellátás mutatóinak ellenőrzésére (mérő- és keringető rendszer), 
amelynek oka a távfűtési rendszer energetikai építményen található, akkor a végső 
felhasználónak, vásárlónak, vagy a közösségi igazgatás szervének joga van 24 órán belül 
kérni a zavar megszüntetését, két nap alatt a bejelentéstől számítva. 
A szolgáltatás zavarának ezen szakasz 1. bekezdése alapján a hőenergia-ellátásban nem 
tekinthető kiesésnek az, amely olyan szükségintézkedésnek a következménye, amikor rövid 
megszakítások vannak a rendszer meghibásodása vagy más, előre nem látható helyzetek 
kapcsán, amelyek veszélyeztethetik a távfűtési rendszer egészének működését, valamint azok 
az előre nem látható és feltétlen szükséges fenntartási munkálatok az energetikai 
objektumokon vagy a rendszer hálózatán, amelyeket általános energiakiesés okoz az országos 
energiapiacon fellépő hiány okán, vagy más rendkívüli körülmény, amely miatt a Szerb 
Köztársaság illetékes szervei beszállítási korlátozást rendelhetnek el. 
 

62. Szakasz 
 
A Közvállalat köteles minden a hőenergia-ellátásban fellépő zavart elhárítani 24 órán belül, 
de legkésőbb két napon belül be kell fejeznie a végső felhasználóktól, vásárlóktól vagy a 
lakóközösség igazgatási szervétől kapott írásos értesítés kézbesítését követően, 
jegyzőkönyvezni a fűtési alállomáson és a házi fűtési hálózaton az állapotot. Ez a 
jegyzőkönyv konstatálja az állapotot, a helyiségekben mért hőmérsékletet és a mérőműszerek 
adatait, valamint a külső hőmérsékletet. 
Amennyiben a helyiségek hőmérséklete alacsonyabb ezen határozat 49. szakasza 1. és 3. 
bekezdésében meghatározottaktól, a mérőműszerek adatai nem felelnek meg a tervezett 
állapotnak, akkor a Közvállalat a hiányosságok felszámolásába kezd, amennyiben az a 
távfűtési rendszer objektumainak vagy az általuk karbantartott fűtési rendszernek a zavarából 
ered. 
 

63. Szakasz 
 
A Közvállalat, miután elhárította a hiányosságokat, értesíti a végső felhasználókat, 
fogyasztókat a következő helyszíni kiszállás időpontjáról, a hőmérséklet újraellenőrzéséről a 
helyiségekben és az alállomáson, jegyzőkönyvezi a fűtés minőségét és a mérőműszereken 
jelzett adatokat.  
Az ezen szakasz 1. bekezdésében említett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a fűtési felületet, a 
hőmérséklet esését és a kiesés idejét, amellyel módosulni fog az előfizető térítménye. 
Az újabb jegyzőkönyv elkészítése napja és időpontja számít a lakás vagy üzlethelyiség 
hőenergia-ellátásban előállt hiányosság elhárítása időpontjának és napjának. 
A 62. szakasz 1. bekezdésében szereplő jegyzőkönyv és a 3. bekezdésben szereplő 
jegyzőkönyv az alapja lehet a hőenergia-fogyasztás térítményének csökkentésére, amelyet a 
Közvállalat az első elszámolási időszakban elkönyvel.  
 

64. Szakasz 
 
Amennyiben a Közvállalat bizonyítékot szerez arra vonatkozólag, hogy a lakás vagy 
üzlethelyiség fűtésében fellépő hiányosság a végső felhasználó, vásárló házi fűtési 
rendszerének hibájából ered, amely rendszert nem a Közvállalat tartja karban, akkor erről 
jegyzőkönyvet készít, amelybe bejegyzik a hőmérsékleteket. A jegyzőkönyvet a végső 
felhasználó, vásárló jelenlétében készítik el, amely kapcsán a vásárló megteheti az 
észrevételeit, amit aláírásával hitelesít. 

1464



22 
 

A Közvállalat átadja a jegyzőkönyvet a végső felhasználónak, vásárlónak, hogy tegye meg a 
lépéseket a házi fűtési rendszer hiányosságának kiküszöbölésére. 
Ha a házi fűtési rendszert a Közvállalat tartja karban, akkor köteles a hiányosság elhárításához 
két napon belül hozzákezdeni, a végső felhasználó, vásárló jóváhagyásával. 
Ha a végső felhasználó, vásárló vitatja a lakás vagy üzlethelyiség fűtésében fellépő 
hiányosságok okát a házi fűtési hálózatban, akkor az 1. bekezdésben szereplő jegyzőkönyv 
kézbesítésétől számítva 24 órán belül értesíti erről a Közvállalatot, majd velük együtt a 
következő 24 órán belül megvizsgálja a helyszíni állapotot. 
 

65. Szakasz 
 
Ha a végső felhasználó, vásárló és a Közvállalat nem értenek egyet a fennálló helyzet 
megítélésében, abban, hogy a lakás vagy üzlethelyiség fűtési hiányosságát a házi fűtési 
rendszer vagy a távfűtési rendszer okozta, akkor haladéktalanul értesítik a kommunális 
felügyelőt, akinek feladata megállapítani a helyszíni állapotokat az elkövetkező 48 órában, 
mégpedig a Közvállalat és a végső felhasználó, vásárló jelenlétében. 
A kommunális felügyelő végzése, ezen szakasz 1. bekezdése alapján, tartalmazza a 
problémamegoldás módját, és elrendeli a Közvállalatnak vagy a fogyasztónak, hogy haladék 
nélkül hárítsa el a lakás vagy üzlethelyiség fűtésében felmerülő hiányosságot. 
Ha a házi fűtési rendszeren a fogyasztó elhárította a hiányosságot, amelyet a kommunális 
felügyelő a 2. bekezdésben szereplő azon végzése alapján rendelt el a fűtési hiányosság 
elhárítására, akkor arról értesítenie kell a Közvállalatot. 
A Közvállalat 24 órán belül a 3. bekezdésben szereplő értesítés kézbesítését követően a 
helyszínen jegyzőkönyvezi az állapotokat a lakás vagy üzlethelyiség fűtési minőségéről, 
vagyis feltünteti a mérőműszer által mért adatokat, azzal, hogy ebbe a jegyzőkönyvbe 
feljegyzi a fűtött terület nagyságát, a hőmérsékleti mutatókat és a mérőműszer adatait is. 
Az újabb jegyzőkönyv elkészültének napja és időpontja számít a hibaelhárítás befejezte 
napjának és időpontjának. 
 

XII. A fűtött helyiség lekapcsolása és visszakapcsolása 
 

66. Szakasz 
 
A végső felhasználónak, vásárlónak jogában áll ideiglenesen felmondani a hőenergia-
szolgáltatást, amennyiben adottak a lekapcsolás feltételei, illetve ha ez a felmondás nem 
veszélyezteti más végső felhasználóknak, vásárlóknak hőenergia-ellátását. 
Ezen szakasz 1. bekezdésében található felmondást írásban kell átadni, legalább 15 nappal a 
hőenergia-szolgáltatás befejezése előtt. A végső felhasználóknak, vásárlóknak a 
társasházakban az 1. bekezdésben jelölt felmondás mellé mellékelniük kell a társasházi 
lakástulajdonosok 2/3-nak az írásos jóváhagyását. Ha a végső felhasználó, vásárló nem 
mellékeli a társasházi lakástulajdonosok 2/3-nak írásos jóváhagyását, akkor a felmondásnak 
nincs jogalapja. 
Az ideiglenes hőenergia-szolgáltatás lekapcsolás idején a végső felhasználó, vásárló köteles a 
társasházi, lakás és üzlethelyiségi vagy csak üzleti épületnek a hőenergia-szolgáltatás állandó 
költségei rá eső részét törleszteni, emellett az ár variabilis része is terheli, ami az épületen 
belüli hővezeték által kiadott hőenergia-térítménye, amely máshová nem sorolható be. 
Az állandó költségek magukba foglalják mindazon költségeket, amelyek a hőenergia-
szolgáltatással járnak (a vezetékek karbantartását, az elhasználódást, stb.) és 12 hónapon át 
kell fizetni. 
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A végső felhasználó, vásárló, aki magánházban lakik és ideiglenesen felmondta a hőenergia-
szolgáltatási viszonyát, köteles a fűtési idényben a rendszer készenléti állapotának fenntartása 
és a felszerelés elhasználódása miatt, valamint a mérőműszer leszereléséért térítményt fizetni, 
vagyis az állandó költségek egy részét, abban az összegben, amelyet a törvényes 
rendelkezések és előírások értelmében az önkormányzat meghatároz. 
Amennyiben a végső felhasználó, vásárló, aki magánházban lakik és 2 év után sem 
szándékozik újra állandó hőenergia-fogyasztóvá válni, abban az esetben a Közvállalat tartósan 
lekapcsolja  a távfűtési rendszer hálózatáról. 
A tartós lekapcsolás azt jelenti, hogy a bemeneti és a kimeneti csővezeték főszelepét lezárják 
vagy leszerelik, a fogyasztó saját eszközéből vásárolt felszerelése pedig továbbra is marad a 
magántulajdonában. 
 

67. Szakasz 
 
A társasházakat a távfűtés rendszerére bármikor rá vagy le lehet kapcsolni az összes lakó 
írásos kérelmére és a Közvállalat jóváhagyásával. 
Az egyes lakások vagy üzlethelyiségek lekapcsolása az október 01. és május 03. közti 
időszakban nincs engedélyezve. 
A lekapcsolási kérelmet a Közvállalatnak folyó év május 05. és szeptember 15. közti 
időszakban lehet átadni. 
A lekapcsolási kérelemhez mellékelni kell a tervezett kikapcsolás időpontjáig elfogyasztott 
hőenergia-mennyiség kapcsán fennálló tartozás kiegyenlítéséről szóló bizonylatot. 
A Közvállalat köteles kiadni a kikapcsolási jóváhagyást 10 napon belül, ahogy kézbesítették 
az írásos beadványt, amennyiben a kérelemhez mellékeltek minden szükséges bizonylatot a 
lekapcsolás feltételeinek teljesítéséről. 
 

68. Szakasz 
 
A lekapcsolási jóváhagyás kézbesítésétől a hőenergia-fogyasztás ideiglenes felmondásáról, a 
végső fogyasztónak, vásárlónak kell biztosítania, aki az ideiglenes felmondást adta, a 
megfelelő hozzáértő szakembert, aki szakszerűen különválasztja a fűtőtesteket a távfűtési 
rendszertől, majd a fizikai szétválasztást követően azt lezárja, emellett a hővezetékcsöveket 
zárjeggyel látja el. 
A fogyasztó köteles ezeknek a munkálatoknak a költségét, valamint a kikapcsolás egyéb 
kiadásait állni (pl. a vezeték vizének kiengedése, a vezeték újratöltése stb.). 
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő cselekmény végrehajtása érdekében a fogyasztónak 48 
órán belül értesítenie kell a Közvállalatot, akinek szakemberei a helyszínen megállapítják, 
hogy a meghatalmazott személy által, az előzetes jóváhagyás alapján végre van-e hajtva a 
művelet, amit jegyzőkönyveznek. Az ideiglenes felmondás attól kezdve lép érvénybe, amikor 
jegyzőkönyvbe vették, hogy a szükséges munkálatok az előírásoknak megfelelően történtek 
meg. 
A fogyasztó az előző szakaszban jelzett jegyzőkönyv elkészültéig köteles, hogy egészében 
viselje a rá eső fűtési költségeket, valamint ugyanezen kötelezettsége áll fenn, ha nem úgy jár 
el, ahogyan az ezen szakasz 1. és 2. bekezdésében le van írva. 
A társasházak lekapcsolása úgy történik, hogy a fő elzárószelepet lezárják a távfűtési vezeték 
irányába a távfűtési alállomáson vagy az épület előtti fűtési aknában. 
A lekapcsolást követően a Közvállalatnak megszűnik minden felelőssége a fűtési alállomáson 
lévő felszerelés kapcsán. 
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Az energia felhasználásához nem köthető szolgáltatásokat (kikapcsolás, utólagos 
visszakapcsolás, stb.) a Közvállalat a díjszabása alapján fizetteti meg, amelyet a Községi 
Képviselő-testület hagyott jóvá. 
 

69. Szakasz 
 
Amennyiben a végső felhasználó, vásárló, akinek a lakása vagy üzlethelyisége le lett 
kapcsolva a távfűtési rendszerről, és időközben újra a távfűtési rendszer hőenergia-
szolgáltatása mellett dönt, az újra bekapcsolásért ki kell fizetnie a valós költségeket a 
Közvállalat díjszabása alapján, amelyet a Községi Képviselő-testület hagyott jóvá. 
 

70. Szakasz 
 
A Közvállalatot meghatalmazzuk, hogy mindegyik lekapcsolt fogyasztónál legalább kétévente 
ellenőrizze a fűtőkészülékeket és az elhelyezett lezárásokat, zárjegyeket, az esetleges illegális 
hővezeték-rácsatlakozás lehetőségét, és zárja ki a szabályellenes hőenergia-hálózat 
használatát. 
Amennyiben visszaélést és a hőenergia illegális használatát állapítja meg, akkor meg kell 
tennie a törvényes lépéseket és megfizettetnie a fogyasztást az előző év fűtési idényének 
átlagfogyasztása alapján. 
 

XIII. A hőenergia-fogyasztás kapcsán felmerülő kifogás 
 

71. Szakasz 
 
A végső fogyasztónak, vásárlónak jogában áll kifogást emelni a hőenergia-elszámolás 
módjára, vagy ennek kapcsán egyéb szolgáltatásra, amely a rákapcsolási szeleptől a fogyasztó 
távfűtési alállomása kivezető csövéig terjed (a továbbiakban: reklamáció). 
A hőenergia-fogyasztás és -szolgáltatás kapcsán kiállított számla, vagy az elszámolásra adott 
reklamáció, amelyeket ezen határozat és a fogyasztóval kötött szerződés alapján lát el a 
Közvállalat, csak akkor fogadható el, ha 8 napon belül, írásos formában adják át a számla 
kézhezvételét követően.  
A Közvállalat köteles 30 napon belül a reklamáció átvételét követően megvizsgálni azt, és 
írásban válaszolni a fogyasztónak. 
A kiállított számlára vagy elszámolásra, esetleg a szerződésre adott kifogás nem mentesít a 
számlafizetés vagy a nem vitatott elszámolás kifizetése alól. 
A végső felhasználó, vásárló a fűtési idényben kifogást emelhet a fűtött helyiség egy napon 
belüli lényeges hőmérsékletingadozás miatt is. 
A végső felhasználó, vásárló azért is kifogást emelhet, ha a fűtési alállomásoknak nincsenek 
meg a műszaki feltételei (mérési vagy szabályozási) a minőségi és rendszeres hőellátásban. 
 

72. Szakasz 
 
A Közvállalat köteles a hőenergia-fogyasztók irányában fogyasztótájékoztató-szolgálatot 
létrehozni a közvetlen telefonos információszolgáltatás érdekében, valamint a reklamációk 
felvétele és bevezetése céljából, illetve az időben történő és hiteles lakossági tájékoztatás 
érdekében. 
A fogyasztótájékoztató-szolgálatnak a lakosság számára elérhetőnek kell lennie minden 
munkanapon 06 óra 30 perctől 14 óra 30 percig, a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül 
továbbított telefonszámokon. 
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A fűtési idény ideje alatt a Közvállalatnak ügyeleti szolgálatot kell szerveznie, amely 
közvetlen telefonos elérhetősége a szolgáltatási hálózaton történő meghibásodások 
elhárítására szolgál, és amelynek a nap 24 órájában készen kell állnia a hibaelhárításra. 
Az ügyeletes szolgálat telefonszámait a Közvállalat a médián keresztül jelenteti meg. 
 

XIV. Az energetikai építmények megrongálásának és a hőenergia illetéktelen 
használatának tilalma, a távfűtési rendszerről való lekapcsolás és a végső 

felhasználók, fogyasztók hőenergia-ellátásának megszüntetése 
 

73. Szakasz 
 

A. Az energetikai építmények megrongálásának és a hőenergia illetéktelen 
használatának tilalma 

 
Tilos: 
1. a házi fűtési hálózatot rákapcsolni vagy lekapcsolni a távfűtési hálózat rendszerére, növelni 
vagy csökkenteni a fűtőtestek felületét a Közvállalat jóváhagyása nélkül; 
2. a távfűtési hálózatból, a távfűtési alállomásból és a házi fűtési hálózatból a melegvíz 
kiengedése, valamint átállítani a mérő-, a keringető- és a biztonsági berendezéseket, a lezáró 
pecsétjüket feltörni; 
3. a távfűtési rendszer energetikai objektumai alatt, felett vagy mellett munkálatokat végezni a 
törvényes előírásokkal, ezen határozattal, a műszaki és egyéb előírásokkal ellentétben, vagy a 
Közvállalat tudomása nélkül; 
4. fát vagy egyéb növényzetet ültetni fölé, alá vagy közvetlen közelébe annak a 
földterületnek, amely az energetikai létesítmény vagy távfűtési rendszer részét képezi; 
5. zavarni a többi hőenergia-felhasználót és veszélyeztetni a környezetet; 
6. veszélyeztetni azt az objektumot vagy felszerelést, amely a hőenergia-termelés, -
szolgáltatás vagy -ellátás szolgálatában áll. 
Az a személy, aki ezen határozat 1. bekezdésének 3., 4., 5. és 6. pontja ellen vét, köteles az 
előző állapot visszaállítására, azon határidőn belül, amelyet a Közvállalat kijelöl a számára, 
ellenkező esetben a Közvállalat visszaállítja az eredeti állapotot, megszünteti a 
szabálytalanságot az elkövető személy költségén. 
 

74. Szakasz 
 
Amikor a Közvállalat megállapítja, hogy magán- vagy jogi személy a tiltott tevékenységek,  a 
73. szakasz 1. bekezdés 1. és 2. pontja valamelyikét követi el, esetleg hőenergiát használ 
mérőműszer nélkül, vagy nem a szerződésben meghatározott feltételek, esetleg a folyamatos 
és pontos energiamérés szempontjai alapján jár el, abban az esetben halasztás nélkül értesíti 
az illetékes kommunális felügyelőt, aki a tényállás megállapítása után jegyzőkönyvezi azt, 
majd elrendeli a Közvállalatnak az ilyen objektum lekapcsolását a távfűtési rendszerről. 
Az objektum lekapcsolása mellett, annak a személynek, aki illetéktelenül használta a rendszer 
távfűtési energiáját, a Közvállalat leszámlázza az illetéktelen hőenergia-használatot és a 
lekapcsolás költségét. 
Ezen szakasz 2. bekezdésében említett hőenergia-leszámlázás a rákapcsolódási hely tervezett 
hőenergia-fogyasztási mértéke alapján kerül elszámolásra, az önkényes rácsatlakozás idejére 
kiszámítva, vagy ha azt nem lehetséges megállapítani, akkor a kikapcsolás napját megelőző 
12 hónap fűtési díját ki kell fizetnie visszamenőlegesen. 
 

B. A hőenergia-szolgáltatás leállítása 
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75. Szakasz 

 
A Közvállalat leállíthatja a hőenergia-szolgáltatást a végső felhasználó, vásárló felé a 
következő esetekben: 
1. ha a fogyasztó a távfűtési hálózatra előzetes jóváhagyás nélkül csatlakozott; 
2. ha a végső felhasználó, fogyasztó a hőenergiát nem előírásszerűen használja; 
3. ha a végső felhasználó, fogyasztó indokolatlanul zavarja a többi fogyasztó hőenergia-
ellátását; 
4. amennyiben a fogyasztó nem fizeti ki a hőenergia használatának térítményét 60 napon belül 
a kereset kézbesítését követően; 
5. ha a végső felhasználó, vásárló a hőenergiát a fogyasztási korlátozás időszakában a fűtési 
idényben nem rendeltetésszerűen használja, amelyről időben kapott értesítést; 
6. a hőenergia-szolgáltatás műszaki és egyéb zavarainak esetében, amelyekről megállapítható, 
hogy a fogyasztó házi rendszeréből eredő zavarok; 
7. ha a végső felhasználó, vásárló nem végzi el a hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződésben 
vállalt kötelezettségeket; 
8. ha a végső felhasználó, vásárló nem teszi lehetővé a Közvállalatnak a fűtési alállomáshoz 
való hozzáférést, hogy a fogyasztás szabályozási és -mérési feladatait ellássa, leolvassa a 
mérőműszert a fűtési idény végén, csatlakoztasson újabb fogyasztókat vagy karbantartási és 
felújítási munkálatokat folytasson a távfűtési alállomáson, ellenőrizze a házi fűtési hálózatok 
csatlakozásait, és egyéb alkalmakkor, amivel a hőenergia-szolgáltatást veszélyeztetheti; 
9. ha a házi fűtési rendszerek nem tesznek eleget a műszaki feltételeknek és a biztonsági 
előírásoknak, valamint a környezetvédelmi szabályozásnak. 
 

76. Szakasz 
 
A hőenergia-szolgáltatás leállítása előtt a Közvállalat a végső felhasználónak, a vásárlónak 
írásos figyelmeztetést, felszólítást küld az észlelt hiányosságok helyrehozatalára adott 
határidővel, amely nem lehet három naptól rövidebb határidejű a kézbesítéstől számítva. 
Amennyiben a végső felhasználó, fogyasztó az adott határidőben nem jár el a felszólításban 
foglaltak szerint és nem hárítja el a szabálytalanságot, akkor a Közvállalat leállítja a 
hőenergia-szolgáltatást a távfűtő rendszeren keresztül. 
Ha ezen határozatnak a 75. szakaszába foglalt okot elhárították, amely miatt leállt a 
hőenergia-szolgáltatás, akkor a Közvállalat két napon belül a fogyasztó kérelmének átadását 
követően, miután kifizette a fűtési szolgáltatás lekapcsolásának díját és a rákapcsolódási 
illetéket, folytatja  a hőenergia szolgáltatást a végső felhasználónak, vásárlónak. 
 

77. Szakasz 
 
A végső felhasználó, vásárló házi fűtési rendszerének lekapcsolását a távfűtési rendszerről a 
saját kérésére csak akkor hajtják végre, ha adottak a lekapcsolás műszaki feltételei, valamint a 
végső felhasználó, vásárló vállalja a távfűtési rendszerről való lekapcsolódás minden 
felmerülő költségének megtérítését. 
A házi fűtési rendszerek lekapcsolásának költségeit a fogyasztók felé a Közvállalat végzésben 
határozza meg, amelynek kiállításához ugyanazt a költségelszámolást alkalmazza, mint ezen 
határozat 30. szakaszának 2. pontja. 
A végső felhasználó, vásárló lekapcsolási végzése a törvény szerint végleges, nem lehet ellene 
közigazgatási pert kezdeményezni a bíróságon. 
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Az a személy, akinél ezen szakasz rendelkezései alapján lekapcsolták a házi fűtési rendszert, 
de szeretné azt ismét a távfűtési rendszerre csatlakoztatni, ahhoz szükséges, hogy beszerezze a 
dokumentumokat és kifizesse az újracsatlakozás költségeit a 21. és a 39. szakasszal 
összhangban, amelyek az épületek házi fűtési rendszerének csatlakoztatására és 
beüzemelésére vonatkoznak. 
 

XV. Az energetikai alany pénzügyi eredményeinek különálló kimutatási 
kötelezettsége és a közüzemi szolgáltatásokkal megbízott cégek 

adatszolgáltatás kötelezettsége 
 

78. Szakasz 
 
A Közvállalat mint a hőenergia előállítója és szolgáltatója köteles a könyvelésében külön 
kimutatni minden olyan jövedelmet és kiadást, amely kapcsolatban van ezzel a 
tevékenységgel, mint energetikai alany, aki más gazdasági tevékenységet is folytat ezen a 
közüzemi szolgáltatáson kívül. 
Az önkormányzat és a Közvállalat mint a hőenergia termelője és a szolgáltató rendszer 
üzemeltetője, köteles folyó év február végéig az illetékes közüzemi szolgáltatással foglalkozó 
minisztériumnak eljuttatni a jelentését az általa folytatott előző évi közüzemi tevékenységről, 
valamint a minisztérium kérésére jelentést tenni vagy adatokat szolgáltatni, 15 napon belül a 
minisztériumi kérelem kézbesítését követően. 
 

XVI. A tevékenység folytatására, fejlesztésére és az infrastruktúra kiépítésére 
szolgáló eszközök 

 
79. Szakasz 

 
A tevékenység folytatására, termelésfejlesztésre, szolgáltatásra, az ellátó hálózat irányítására, 
a fogyasztók hőenergiával történő ellátására, valamint azokra az eszközökre, amelyek az 
infrastruktúra kiépítésére, ezek biztosítására szolgálnak, elsősorban a hőenergia-
szolgáltatásból megvalósított jövedelemből pénzelhetőek, de más eszközök is használhatók, 
amelyeket a törvény előirányoz. 
 

XVII. A hőenergia-szolgáltatás megszakítása 
A. A Közvállalat és a község illetékes szervének kötelezettségei és jogosultságai  

 
80. Szakasz 

 
Amennyiben a végső felhasználók, vásárlók hőenergia-ellátásában előre nem látható 
körülmény folytán zavar vagy megszakítás következik be, a Közvállalat köteles lépéseket 
tenni ezen határozat 44. szakasza értelmében és értesíteni a Községi Tanácsot. 
 
A Községi Tanács a községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervén keresztül köteles a 
közvállalati értesítést követően haladéktalanul: 
1. meghatározni az intézkedések rendjét és módját a végső felhasználók, vásárlók irányába, 
akiknél a zavar vagy leállás miatt életveszély, egészségük veszélyeztetettsége vagy munkájuk 
leállása következett be, vagy a jogi- és magánszemélyeknél jelentős, esetleg helyrehozhatatlan 
kárt okozott; 
2. elrendelni a meghatározott intézkedéseket a közüzemi építmények gyors védelme kapcsán 
és a veszélyeztetett vagyon védelme érdekében; 
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3. a Közvállalatnak javasolni azokat az intézkedéseket, amelyekkel eltüntethetik a 
következményeket, és más szükséges intézkedéseket is tenni a tevékenység ellátása és 
megfelelő mértéke biztosítása érdekében; 
4. megállapítani az okokat és a felelősséget a tevékenységben fellépő zavar vagy leállás 
esetében, valamint, hogy a keletkezett kár kapcsán kit terhel a megtérítés felelőssége. 
 

81. Szakasz 
 
Amennyiben a Közvállalat ezen határozatnak a 80. szakaszában előírt intézkedések mellett 
sem tudja ellátni kellő mértékben hőenergiával a végső felhasználókat, vásárlókat, akkor a 
Községi Tanács elrendelhet hőenergia-takarékossági intézkedéseket. 
A Közvállalat és a fogyasztók kötelesek betartani a takarékossági intézkedéseket, amelyeket 
ezen szakasz 1. bekezdése alapján hoztak meg. 
 

B. Szolgáltatáskimaradás munkabeszüntetés miatt 
 

82. Szakasz 
 
Ha a Közvállalatnál munkabeszüntetést szerveznek, akkor arról köteles értesíteni a Községi 
Tanácsot, hogy milyen intézkedéseket tettek ezen határozat 46. szakasza értelmében, hogy 
biztosítani tudják a tevékenység ellátása minimumának folyamatát. 
Ha a Közvállalat nem ezen szakasz 1. bekezdésében foglaltak szerint jár el, aminek folytán 
fennáll a súlyos következményekkel járó leállás közvetlen veszélye, amely az életre, az 
egészségre vagy az emberek és vagyonuk biztonságára vagy munkájára ható körülményeire 
jelent veszélyt, akkor a Községi Tanács ezen határozat 80. szakaszának 2. pontja alapján jár 
el, rendkívüli intézkedéseket tesz a Törvény és a közüzemi tevékenységet meghatározó 
községi szabályozás alapján. 
 

XVIII.  Felügyelet 
 

83. Szakasz 
 
Ezen határozat rendelkezéseinek alkalmazása feletti felügyeletet, valamint a Közvállalat 
működésének törvényességét a Községi Közigazgatás illetékes szerve végzi. 
A felügyeleti jog végzése ezen határozat alkalmazása és a határozat alapján hozott ügyiratok 
kapcsán a kommunális felügyelő hatásköre. 
 

XIX. Büntetőrendelkezések 
 

84. Szakasz 
 
Az energetikai alany 150.000,00 dinár összegű pénzbüntetést fizet a következő 
szabálysértések esetén: 
1. amikor a Közigazgatás illetékes szervezési egységének kérésére 30 napon belül nem juttatja 
el a fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges adatokat (4. szakasz 2. bekezdés), amelyeket 
ezen határozat 4. szakaszának 1. bekezdése szabályoz; 
2. ha Zenta község területén energetikai tevékenységbe kezd az illetékes Közigazgatási szerv 
jogosítványa nélkül (a Határozat 6. szakasza); 
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3. amennyiben 30 napon belül a műszaki feltételek megadásának írásos kérelme kézbesítése 
után, ezen határozattal összhangban, nem hoznak döntést a kérelem kapcsán (a Határozat 23. 
szakasza 3. bekezdés és 27. szakasz); 
4. ha a végső felhasználó, vásárló épületét a távfűtési rendszerre kapcsolja a megfelelő 
jóváhagyások nélkül, amelyeket ezen határozat 22., 26., 27., 28. és 30. szakasza előír; 
5. ha nem kapcsolja a végső fogyasztó, vásárló házi fűtési rendszerét a távfűtési hálózatra 15 
napon belül a hőenergia-szolgáltatásról szóló szerződés megkötését követően, habár a 
fogyasztó eleget tett annak a kötelezettségnek, műszaki és egyéb feltételeknek, amelyeket a 
házi fűtési hálózat rákapcsolási végzése kért (a Határozat 37. szakasz 1. bekezdése); 
6. az energetikai objektumot nem megfelelő hatásfokkal és gazdaságossággal használja ki, 
vagy nem tartja karban szakszerűen a távfűtési rendszer energetikai objektumait (a Határozat 
40. szakasza 2. bekezdése) 
7. amennyiben az éves nagyjavítást és egyéb munkálatokat a távfűtési rendszer objektumain 
és felszerelésén a következő év fűtési idényére nem fejezi be folyó év szeptember 30-ig, vagy 
nem végzi el minden hőforrás próbaüzemét az október 01. és 10. közti időszakban, esetleg 
nem értesíti időben a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a próbaüzemről a végső 
felhasználókat és érdeklődőket, emiatt a hőenergia-ellátás megbízható és folyamatos 
ellátásában zavarok keletkezhetnek a fogyasztóknál (a Határozat 40. szakasza 3., 4. és 5. 
bekezdése); 
8. nem teszi meg a 44. szakasz 2. bekezdésében megfogalmazott intézkedéseket, amely a 
végső felhasználók, vásárlók hőenergia-ellátásának zavara elhárításáról szól; 
9. ha a végső felhasználók, vásárlók hőenergia-szolgáltatás leállása vagy megszakítása esetén 
nem értesíti azokat ezen határozat 44. szakasza 3. bekezdésében és a 45. szakaszban előírt 
módon; 
10. amennyiben a fűtési idényben a végső felhasználó, vásárló lakásának vagy 
üzlethelyiségének nem szolgáltat hőenergiát (a Határozat 48. szakasza); 
11. nem biztosít mérőműszert a fogyasztó épületének rákapcsolására vagy nem építi be azt 
ezen határozat 89. szakasza alapján, nem felügyeli és tartja karban, hitelesítteti és méri 
folyamatosan a szolgáltatott hőenergiát (a Határozat 51. szakasz 4. bekezdése); 
12. nem hárítja el a hőenergia-szolgáltatás műszaki vagy egyéb zavarát, amely a távfűtési 
hálózat energetikai objektumán található ezen határozat 61. szakasza 1. bekezdésében 
megszabott határidőn belül; 
13. a fogyasztónál a hiba elhárítása után nem végzi el a hőmérséklet újramérését a 
helyiségben, vagy nem készít jegyzőkönyvet a fűtés minőségéről, esetleg hiányos 
jegyzőkönyvet készít (a Határozat 63. szakasza); 
14. a végső felhasználónál, vásárlónál nem állapítja meg jegyzőkönyvileg az állapotot két 
napon belül a hőenergia-ellátásban jelentkező hiányosság bejelentésének kézbesítését 
követően, vagy nem kezd bele ezen határidőn belül annak megoldásába, amelynek oka a 
távfűtési rendszer energetikai építményén keresendő (a Határozat 64. szakasza); 
15. nem intézkedik a kommunális felügyelőség végzése alapján, amely a helyiség halasztást 
nem tűrő fűtési hibaelhárítási rendelete (a Határozat 65. szakasza 1. és 2. bekezdése); 
16. a reklamációkat 30 napon belül nem vizsgálja ki, vagy amennyiben a kifogás indokolt, és 
nem hozza helyre a hibát a következő havi számla elszámolásában, amit a végső 
fogyasztónak, vásárlónak kiad (a Határozat 71. szakasza 3. bekezdése); 
17. ezen határozat 44. és 45. szakaszában említett okból történő hőenergia-ellátásban 
jelentkező zavar vagy megszakadás esetén nem értesíti a Községi Tanácsot és a Közigazgatás 
illetékes szervezési egységét (a Határozat 81. szakasza); 
18. nem tartja be a hőenergia-takarékossági intézkedéseket, amelyet a Községi Tanács 
elrendelt a 44. szakasz szerinti helyzetben és intézkedések mellett, mivel nem tudja kellő 
mértékben ellátni hőenergiával a fogyasztókat (a Határozat 81. szakasza); 
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Az ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő szabálysértés esetén 25.000,00 dinár 
pénzbüntetéssel sújtja az energetikai objektum felelős személyét is. 
 

85. szakasz 
 
Jogi személy 150.000,00 dinár összegű pénzbüntetést fizet, a jogi személy felelős személye 
pedig 25.000,00 dinár összegű büntetést, amennyiben ezen határozatnak a 73. szakasz 1. 
bekezdésébe foglalt előzetes állapot visszaállítását megtagadja és az energetikai alany által 
megszabott határidőn belül azt nem hajtja végre (a Határozat 73. szakasza 2. bekezdése).  
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő szabálysértés elkövetéséért az egyéni vállalkozót 
75.000,00 dinár pénzbüntetés sújtja. 
Ezen szakasz 1. bekezdésében szereplő szabálysértés elkövetéséért a magánszemélyt 
25.000,00 dinár pénzbüntetés sújtja. 
 

86. Szakasz 
 
Jogi személy 150.000,00 dinár összegű pénzbüntetést, egyéni vállalkozó 75.000,00 dinár 
büntetést fizet, és 25.000,00 dinár büntetéssel sújtja a magánszemélyt, amennyiben: 
1. nem értesíti a Közvállalatot, hogy a házi fűtési rendszerének karbantartását más vállalatra 
vagy vállalkozásra bízta, vagy más módon oldja meg azt (a Határozat 41. szakasza 4. 
bekezdése); 
2. a fűtési alállomás helyiségébe behatol ezen határozat 42. szakasza ellenében; 
3. a fűtési alállomáshoz, a mérőműszerekhez, a házi fűtési rendszerhez vagy a távfűtési 
csatlakozáshoz, annak leolvasása, állapotának ellenőrzése, hibaelhárítás, készülékcsere vagy 
karbantartás, esetleg a hőszolgáltatás megszakítására nem teszi lehetővé az energiaszolgáltató 
meghatalmazott szakembereinek a bejutást (a Határozat 60. szakasza); 
4. csökkenti vagy növeli a fűtőtestek fűtési felületét az energiaszolgáltató jóváhagyása nélkül 
(a Határozat 73. szakasza 1. bekezdés 1. pont); 
5. a távfűtési hálózatból, a távfűtési alállomásból vagy a házi fűtési hálózatból melegvizet 
enged ki, esetleg módosítja a mérő-, szabályozó- vagy biztonsági készülékek beállítását, vagy 
eltávolítja a zárjegyet (a Határozat 73. szakasza 1. bekezdés 2. pont) 
 

XX. Átmeneti és zárórendelkezések 
 

87. Szakasz 
 
A távfűtési hálózatra való rákapcsolódás vagy a módosítások a fogyasztók hőenergia-átadó 
készülékein, amelyek ezen határozat elfogadása előtt lettek elindítva, azok az addig érvényben 
lévő határozatok alapján, a Zenta község területén a magán- és jogi személyek hőenergiával 
történő ellátási szabályzata alapján fogják lefolytatni. 
 

88. Szakasz 
 
Azok a végső felhasználók, vásárlók, akiknek az energiaszolgáltatóval ezen határozat életbe 
lépéséig nincs a hőenergia-szolgáltatásról megkötött szerződésük, legkésőbb a fűtési idény 
kezdetéig meg kell kötniük azt. 
 
Azok a végső felhasználók, fogyasztók, akik tulajdonosai vagy használói bizonyos 
épületrésznek, az ezen szakasz 1. bekezdésébe foglalt határidőn belül kötelesek a 
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Közvállalattal szerződést kötni a hőenergia-szolgáltatásról, függetlenül attól, hogy a 
szerződéskötés a tulajdonosokkal vagy a lakáshasználókkal külön, esetleg a lakóközösség 
közgyűlésével történik meg. 
 

89. Szakasz 
 
A Közvállalat köteles a fűtési idény kezdetéig a saját költségén elvégeztetni a mérőműszerek 
hitelesítését, beleértve az elemek cseréjét is, azoknál a mérőműszereknél, amelyeknél ez 
szükséges. 
A Közvállalat köteles beépíteni a megfelelő mérőműszert a fűtési alállomáson a 
fogyasztóknak szolgáltatott hőenergia lemérésére, jogi személyek és vállalkozások esetében 
egy éven belül, magánszemélyeknek legkésőbb a határozat érvénybe lépését követően szintén 
egy éven belül. 
A végső felhasználó, vásárló köteles a szolgáltatónak lehetővé tenni a mérőműszer beépítését. 
Amennyiben a végső felhasználó, vásárló nem teszi lehetővé a Közvállalatnak a mérőműszer 
beszerelését az előző bekezdésben előírt határidőn belül, akkor lekapcsolják a távfűtési 
rendszerről. 
Zenta község illetékes szerve határozatot hoz, amellyel szabályozza, melyek azok a 
tevékenységek, amelyek a munkafolyamatok minimumát tudják biztosítani, amelyet a 
határozat 80. szakasza említ. 
 

90. Szakasz 
 
Mindazon kérdések, amelyeket ezen határozat nem szabályoz, azokat ezen szabályzat alapján 
meghozott előírások fogják majd szabályozni. 
 

91. Szakasz 
 
Ezen határozat hatályba lépésével érvényét veszti az a határozat, amely a hőenergia-termelés, 
-forgalmazás és -ellátás módjáról szólt (Zenta Község Hivatalos Lapja 16/2013, 18/2013, 
14/2014, 20/2015, 24/2015, 30/2015, 3/2016 és 14/2018 szám). 
 

92. Szakasz 
 
Ezen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában történő megjelenést követő 8. napon lép 
hatályba, alkalmazva a 2019/2020-es fűtési idénytől lesz. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község        A Községi Képviselő-testület elnöke 
Zenta Község Képviselő-testülete     Balo Tatjana s.k. 
Szám: 352-64/2019-I 
Dátum: 2019. szeptember 03. 
Zenta 
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Az Energetikai törvény (SZK Hivatalos Közlönye 145/2014 és 95/2018 - más törvény, szám) 
365. szakasza 1. bekezdése, a Közüzemi tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye 88/2011, 104/2016 és 95/2018 szám) 4. szakasza, valamint az Önkormányzati 
törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014 - más törvény, 101/2016 - más törvény 
és 47/2018 szám) 20. szakasza 1. bekezdés 2. pontja és a 32. szakasz 1. bekezdés 6. pontja, 
valamint Zenta község Alapszabálya (Zenta község hivatalos lapja 4/2019 szám) 45. szakasza 
1. bekezdése 6. pontja alapján Zenta község Képviselő-testülete 2019. szeptember 03-án
tartott ülésén meghozta 

A LESZÁLLÍTOTT HŐENERGIA VÉGSŐ FELHASZNÁLÓINAK 
KÖLTSÉGEI ELOSZTÁSÁRÓL ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 

SZÓLÓ SZABÁLYZATOT 

1. szakasz

Ezen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendezi az átadott hőenergia költségei 
elosztásának és elszámolásának módját, amennyiben több végső felhasználó közös 
mérőműszert használ. 

A költségek elosztása és elszámolása minden elszámolási időszakra külön történik meg. 

2. szakasz

A Szabályzatban használt fogalmak meghatározása az Energetikai törvénnyel és a Hőenergia 
előállításáról, forgalmazásáról és ellátásáról szóló határozattal vannak összhangban. 

3. szakasz

A Szabályzat szerint a hőenergia végső vásárlójaként közös felhasználónak tekintjük: 
1) A hőenergia végső vásárlója az a magánszemély, aki közös hőenergia-fogyasztó
épületrésznek, lakásnak tulajdonosa vagy használója. 

2) A hőenergia végső felhasználója lehet: egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és más
intézmény, szervezet vagy jogi személy, aki/amely tulajdonosa vagy használója a közös 
hőenergia fogyasztó épületrésznek, üzlethelyiségnek. 

Az elhasznált hőenergia költségei elosztására és elszámolására a hőenergia közös 
felhasználóinak végső vásárlói csoportjai a következők: 

1) Az a végső felhasználó, vásárló, akinek a tulajdonát képező épületrészen nincs felszerelt
mérőműszere (a továbbiakban: kaloriméter) a fogyasztásának mérésére, vagy akinek a 
fűtőtestjein a saját épületrészében nincs bejegyzett költségmegosztója (a továbbiakban: 
költségmegosztó) a hőenergia-fogyasztás mérésére. 

2) Az a végső felhasználó, vásárló, akinek a saját épületrészében van felszerelt kalorimétere.
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3) Az a végső felhasználó, vásárló, akinek a saját épületrészén a fűtőtestjén van beépített 
költségmegosztója. 
 

4. szakasz 
 
A hőenergia lemért mennyiségének tekintjük: 
 
1) Azt a hőenergia fogyasztást, amelyet az épületben lévő hővezeték alállomásán felszerelt 
közös kaloriméter mutat – Közös kaloriméterrel mért, együttes fogyasztása az épületnek; 
 
2) A hőenergia vásárló kaloriméterrel lemért fogyasztása a saját épületrészében – Önálló, 
saját fogyasztásmérés kaloriméterrel; 
 
3) A hőenergia vásárló önálló fogyasztását felszerelt, nyilvántartásba vett 
költségmegosztókkal minden fűtőtesten a saját épületrészében, amely a hőenergia végső 
felhasználójának a tulajdona – Önálló, saját fogyasztás, amelyet a költségmegosztóval 
határoznak meg; 
 
4) Az épület külön részének fűtött felületét (százalékos arányban az épület össz- hőenergia 
fogyasztásával) – Önálló, saját fogyasztás, amelyet az épület külön része területe alapján 
határoznak meg. 
 

5. szakasz 
 

A végső felhasználók közösen elhasznált hőenergia-fogyasztásának költségelosztása és 
elszámolása a mért hőenergia-fogyasztás alapján a következőkből tevődik össze: 
 
1) a közös kaloriméterrel mért közös fogyasztása az épületnek; 

 
2) és az önálló hőenergia-fogyasztásból a külön épületrészekben. 
 
Az épület közös fogyasztása, amelyet a közös kaloriméterrel mérnek, összegzi az egyéni 
hőenergia-fogyasztást, az épület összes külön részének és a be nem sorolt hőenergia 
mennyiséget, amely az épület távfűtéshálózatában van. 
 
A be nem sorolható hőenergia mennyiség felosztására és elszámolására az épület külön 
részének fűtött felülete szolgál elszámolási alapul. Az így elosztott és elszámolt hőenergia 
mennyiség a végső felhasználó önálló részét képezi az épület be nem sorolható hőenergia 
mennyiségéből. 
 
A közös- és az önálló hőenergia-fogyasztás mérésének mértékegysége, amelyet a kaloriméter 
mér, az 1 kWh hőenergia. 
A lemért hőenergia-fogyasztás képezi az alapját a hőenergia elszámolásának az 
energiafelhasználó alany irányába a közös fogyasztású épületeknél, valamint alapot ad a 
leszállított hőenergia végső felhasználóinak a költségek elosztására és elszámolására. 
 

6. szakasz 
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Ezen Szabályzat a következő felosztású épületekre vonatkozik, amelyek a hőenergia végső 
vásárlói, felhasználói alapján a következőképp csoportosíthatók: 
1) Közös hőenergia mérőszerkezettel ellátott épület, amelyben egyetlen egy végső 
vásárlónak sincs a saját épületrészében kalorimétere vagy költségmegosztó szerkezete; 

 
2) Közös hőenergia mérőszerkezettel ellátott épület, amelyben mindegyik végső 
felhasználónak a saját épületrészében van kalorimétere, amely beépítéséről írásos 
jóváhagyása van az energiaszolgáltatótól; 
 
3) Közös hőenergia-mérőszerkezettel ellátott épület, amelyben mindegyik végső 
felhasználónak a saját épületrészében van költségmegosztó szerkezete, amely beépítéséről 
írásos jóváhagyása van az energiaszolgáltatótól; 
 
4) Közös hőenergia mérőszerkezettel ellátott épület, amelyben kevesebb mint 100%-nak 
van az összes különálló épületrészek fűtőtestjein beépített költségmegosztó szerkezet, amely 
beépítéséről írásos jóváhagyása van az energiaszolgáltatótól. 
 

7. szakasz 
 
Amennyiben a közös hőenergia-fogyasztásmérő szerkezettel ellátott épületben egyetlen 
hőenergiát vásárlónál sincs a külön saját épületrészében kaloriméter, sem pedig 
költségmegosztó szerkezet, a leszállított hőenergia mennyiségre a végső vásárlóknak az 
elszámolás és a költségek elosztása a következő módon történik: 
 
1) A közös hőenergia-fogyasztásmérőt leolvassák, hogy az adott elszámolási időszakra 
mekkora az együttes hőenergia-fogyasztás. 
 
2) A közös mérőszerkezetről leolvasott elhasznált hőenergia mennyiséget két részre kell 
osztani 20:80 arányban (decemberben, januárban és februárban), valamint 40:60 arányban 
(október, november, március és április hónapokban). Az itt jelölt aránypárok első számát úgy 
számoljuk el, mint be nem sorolt hőenergia mennyiség az épületen belüli távfűtési hálózatban, 
a másik szám pedig a valós összesített fogyasztása az összes egyéni hőenergia vásárlónak. 
 
3) Meg kell fizetni a be nem sorolt hőenergia mennyiséget az épületen belüli távfűtési 
rendszerben, annak függvényében, hogy a végső felhasználók tulajdonában lévő saját fűtött 
épületrész hogyan aránylik az egész épület fűtött területéhez. 
 
4) Az a megfizettetési rész, amely valós, összesített fogyasztása a hőenergia egyéni 
vásárlóinak, megoszlik a végső vásárlók közt, amelyben nincsenek benne az ideiglenesen 
kikapcsolt fogyasztók, részarányosan a saját épületrész területe nagyságának függvényében. 
 

8. szakasz 
 
Amennyiben a közös hőenergia-mérőszerkezettel ellátott épületben mindegyik végső 
felhasználónak a saját épületrészében van kalorimétere, amely beépítéséről írásos jóváhagyása 
van az energiaszolgáltatótól, akkor a hőenergia költségek elosztása és elszámolása a 
következő módon történik: 
 
1) Az épület mindegyik hőenergia-mérőműszerét egyidőben leolvassák. 
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2) A közös mérőműszernek és az egyéni kaloriméterek leolvasása után meg kell állapítani a 
leolvasott hőenergia-fogyasztás és a közös mérőműszeren leolvasott hőenergia mennyiség 
közti különbséget. Ez a különbség lesz elszámolva, mint be nem sorolt hőenergia mennyiség 
az épületen belüli távfűtési hálózatban. 
 
3) A kiszámított különbséget arányosan szét kell osztani a felhasználók között a fűtött 
területek arányában (vagyis a végső felhasználó fűtési területének részarányában az épület 
egésze fűtési területéhez viszonyítva). Ily módon a hőenergia minden végső vásárlójának 
megállapítják és elszámolják azt a hőmennyiség részt a különbségből, amelyet nem lehet 
megfizettetni a saját kaloriméterek leolvasása után. 
 
4) A fentiek alapján az épületben, ahol a hőenergia-fogyasztásának közös mérőműszere van és 
a végső felhasználók mindegyikének a saját épületrészében van kalorimétere, minden végső 
felhasználónak elszámolják a saját fogyasztását, amit leolvastak a saját kaloriméteréről és azt 
a fogyasztási különbség részt, amely a végső felhasználónak a be nem sorolt hőenergia 
mennyiség alapján az épületen belüli távfűtési hálózat fogyaszt, részarányosan megosztva a 
fűtött terület arányában. 
 
Amennyiben a leolvasott hőenergia fogyasztás a saját kaloriméteren nagyobb a közös 
mérőműszeren leolvasott hőenergia fogyasztástól, a végső felhasználóknak a hőenergia 
mennyiség árát elszámoláskor csökkentik, olyan módon, hogy a saját kaloriméteren leolvasott 
fogyasztás csökken a fűtött terület nagysága arányában a különbség mértékében. 
 

9. szakasz 
 
Amennyiben a közös hőenergia-mérőszerkezettel ellátott épületben, amelyben mindegyik 
végső felhasználónak a saját épületrészében van költségmegosztó szerkezete, amely 
beépítéséről írásos jóváhagyása van az energiaszolgáltatótól, a hőenergia költségek elosztása 
és elszámolása a következő módon történik: 
 
1) Az épület közös hőenergia mérőműszerét és mindegyik költségmegosztó szerkezetet az 
épületben egyidőben leolvasnak. 
 
2) A közös mérőszerkezetről leolvasott elhasznált hőenergia mennyiséget két részre kell 
osztani 20:80 arányban (decemberben, januárban és februárban), valamint 40:60 arányban 
(október, november, március és április hónapokban). Az itt jelölt aránypárok első számát úgy 
számoljuk el, mint be nem sorolt hőenergia mennyiség az épületen belüli távfűtési hálózatban, 
a másik szám pedig a valós összesített fogyasztása az összes egyéni hőenergia-fogyasztónak. 
 
3) Meg kell fizetni a be nem sorolt hőenergia mennyiséget az épületen belüli távfűtési 
rendszerben, annak függvényében, hogy a végső felhasználók tulajdonában lévő saját fűtött 
épületrész hogyan aránylik az egész épület fűtött területéhez. 
 
4) Miután az épületben mindegyik költségmegosztó szerkezetet leolvasták, megállapítják az 
impulzusok összegét, vagyis a megfizetendő valós egyéni fogyasztás nagyságát elosztva a 
leolvasott impulzusszámmal. Így kapjuk meg azt a hőenergia mennyiséget, amelyet el kell 
számolni egy impulzusként abban az épületben. A végső felhasználók végelszámolását úgy 
állítjuk ki, hogy a végső hőenergia-fogyasztó, vásárló saját hőenergia-fogyasztását 
megszorzzuk az impulzusszámmal, amelyet a költségmegosztókról leolvastak a 
felhasználóknál, azzal a kapott mennyiséggel (vagyis hőmennyiséggel, amelyet az impulzusra 
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megállapítottak), amelyhez hozzá kell adni azt a megállapított részletet, amit a be nem sorolt 
hőenergia mennyiség alapján az épületen belüli távfűtési hálózat fogyaszt. 
 
Amennyiben a leolvasott havi impulzus minden fogyasztónál az épületben 0, akkor a havi 
fogyasztás részlete, amelyet mint valós összfogyasztást állapítottak meg a hőenergia végső 
fogyasztóinál, vásárlóinál az épületben, megoszlik a külön épületrész területek arányában. 
 
Kivételes esetben, ha egy épületben, ahol a hőenergia felhasználók mindegyike rendelkezik a 
saját épületrészben minden fűtőtesten költségmegosztóval, és csupán 20% vagy még kevesebb 
fogyaszt az épület összes külön részei közül 500 impulzusnál többet, a hőenergia elszámolása 
a leszállított hőmennyiségre abban az épületben az impulzusok alapján történik, mégpedig 1 
impulzus = 1kWh, a hőenergia fogyasztás többi része pedig eloszlik a külön épületrészek 
fűtött területe alapján. 
 
Kivételes esetben, amennyiben a hőenergia végső felhasználójánál, vásárlójánál a 
költségmegosztó szerkezetek azt mutatják, hogy egész hónapban 20, vagy attól kevesebb 
impulzust használt el, akkor annak a fogyasztónak az impulzus elszámolásában 1 impulzus = 
1 kWh-val. 
 
Amennyiben a közös hőenergia-mérőműszere van az épületnek és van egy, vagy több külön 
épületrész, ahol a fűtőtesteken nincs beépített költségmegosztó szerkezet, valamint azok az 
épületrészek, amelyek ideiglenesen ki vannak kapcsolva, míg a többi épületrészben a 
fűtőtesteken van beszerelt költségmegosztó, és nincsen kikapcsolva, a leszállított hőenergia 
mennyiség elszámolásának elosztásakor úgy kell számolni, mintha abban az épületben 
mindegyik végső felhasználónak a saját épületrészében, mindegyik fűtőtestjén lenne 
költségmegosztó szerkezet. 
 

10. szakasz 
 
Amennyiben a közös hőenergia-mérőszerkezettel ellátott épületben, amelyben a hőenergia 
fogyasztóknak kevesebb mint 100%-nak van az összes különálló épületrészek fűtőtestjein 
beépített költségmegosztó szerkezete, amely beépítéséről írásos jóváhagyása van az 
energiaszolgáltatótól, a hőenergia költségek elosztása és elszámolása a következő módon 
történik: 
 
1) Az épület közös hőenergia-mérőműszerét és mindegyik költségmegosztó szerkezetet az 
épületben egyidőben leolvasnak. 
 
2) A közös mérőszerkezetről leolvasott elhasznált hőenergia mennyiséget két részre kell 
osztani 20:80 arányban (decemberben, januárban és februárban), valamint 40:60 arányban 
(október, november, március és április hónapokban). Az itt jelölt aránypárok első számát úgy 
számoljuk el, mint be nem sorolt hőenergia mennyiség az épületen belüli távfűtési hálózatban, 
a másik szám pedig a valós összesített fogyasztása az összes egyéni hőenergia-fogyasztónak. 
 
3) Meg kell fizetni a be nem sorolt hőenergia mennyiséget az épületen belüli távfűtési 
rendszerben, annak függvényében, hogy a végső felhasználók tulajdonában lévő fűtött saját 
épületrész hogyan aránylik az összes, fűtött épületrészhez, viszonyítva az egész épület fűtött 
területéhez. 
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4) Az egyéni hőenergia használók által összesen elhasznált valós fogyasztás megfizettetése 
azon felhasználók részéről, akik nem rendelkeznek költségmegosztó szerkezettel a saját 
fűtőtestjeik mindegyikén a saját épületrészükben, a következőképpen történik az elszámolás: 
A közös mérőműszerről leolvasott összesített hőenergia-fogyasztás mennyiségéből ki kell 
vonni azt a részt, amelyet a be nem sorolt hőenergia mennyiséget az épületen belüli távfűtési 
hálózatban címszó alatt fizettetnek meg. A megkapott különbséget el kell osztani a fűtött 
külön épületrészek összterületével. Az így kapott hányadost beszorozzuk a végső 
felhasználók, vásárlók külön épületrészeinek összes fűtött területeivel, ahol nincs 
költségmegosztó a fűtőtesteken. A kapott eredmény kWh-ban van kifejezve és azon 
épületrész egyéni fogyasztásának számít, amely külön épületrésznek nincs költségmegosztója 
a fűtőtesteken. 
 
5) Az egyéni hőenergiahasználó által összesen elhasznált valós egyéni fogyasztás 
megfizettetése azon hőenergia felhasználók részéről, akik nem rendelkeznek költségmegosztó 
szerkezettel a fűtőtestjeik mindegyikén a saját épületrészükben, a következőképpen történik 
az elszámolás: 
A közös mérőműszerről leolvasott összesített hőenergia-fogyasztás mennyiségéből ki kell 
vonni azt a részt, amelyet a be nem sorolt hőenergia mennyiséget az épületen belüli távfűtési 
hálózatban címszó alatt fizettetnek meg. Az így kapott különbségből ki kell vonni a kapott 
eredményt kWh-ban, ez adja a végső felhasználó, a vásárló külön épületrészének egyéni 
fogyasztását, amely részben nincs költségmegosztó szerkezet minden fűtőtesten, összhangban 
ezen szakasz  4. pontjával. 
 
A megkapott különbséget felosztjuk a külön épületrészekben leolvasott költségmegosztó 
szerkezetek alapján azok közt, akiknek van ilyen szerkezetük beépítve minden fűtőtesten a 
saját épületrészükben a Szabályzat 9. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja értelmében. 
 

11. szakasz 
 
Ezen Szabályzat hatályba lépésével megszűnik az előző szabályozás, A leszállított hőenergia 
végső felhasználóinak költségei elosztásáról és elszámolásának módjáról szóló szabályzat 
(Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015, 14/2018 és 3/2019 szám). 
 
Ez a Szabályzat hatályba lép a Zenta Község Hivatalos Lapjában történő megjelenése napján, 
és 2019. október 1-től alkalmazzák. 
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község              Balo Tatjana s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 352-65/2019-I   a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Kelt: 2019. szeptember 3. 
Z e n t a   
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 873/2014. 
sz. – más törv.,  és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, az 
iskoláskor  előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
18/201., 101/2017.,  113/2017.,  95/2018. és 10/2019. sz.) 50. szakaszának 2. bekezdése,  az 
iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményekben  a  program   gazdasági árának     
mércéiről és megállapításáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye,  146/2014. sz.) 
4., 11. és  12. szakasza,  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
7. szakasza 1. bekezdésének  7. fordulata, a zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda
megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. sz.) Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2019. szeptember 03-án tartott ülésén meghozta  az alábbi  

RENDELETET  
A  ZENTAI  „СНЕЖАНА“ – HÓFEHÉRKE  ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEELÉSI  ÉS 

OKTATÁSI  INTÉZMÉNY PROGRAMJA GAZDASÁGI  ÁRA 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

1. szakasz
A KKT megállapítja a zentai „Снежана“ – Hófehérke iskoláskor előtti nevelési és oktatási  
intézmény programjának havi  gazdasági árát az alábbiak szerint:  

So
rsz
. 

A SZOLGÁLTATÁS 
NEVE  

Havi 
összeg 

1. Bölcsőde (0-3 évig) napi 10 órás tartamban- teljes napos 
tartózkodás 25.497,88 

2. Napközi (3-5,5 évig) napi 10 órás tartamban- teljes napos tartózkodás 21.005,00 

3. Napközi (5,5-6,5 évig) előkészítő iskoláskor előtti program  napi 
10 órás tartamban- teljes napos tartózkodás 12.236,95 

4.  Napközi (3-5,5 évig) napi 5 órás tartamban – félnapos tartózkodás 12.236,95 

5.  Napközi (5,5-6,5 évig) előkészítő iskoláskor előtti program  napi 
10 órás tartamban- félnapos tartózkodás 7.813,30 

2. szakasz

A  szolgáltatást használók részvételének  nominális összege   a  szolgáltatás gazdasági árában 
az alábbi:  

Sors
z. A SZOLGÁLTATÁS 

NEVE  

Havi 
összeg 

1. Bölcsőde (0-3 évig) napi 10 órás tartamban- teljes napos 
tartózkodás 5.100,00 

2. Napközi (3-5,5 évig) napi 10 órás tartamban- teljes napos 
tartózkodás 4.200,00 
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3. Napközi (5,5-6,5 évig) előkészítő iskoláskor előtti program  napi 
10 órás tartamban- teljes napos tartózkodás 3.500,00 

4.  Napközi (3-5,5 évig) napi 5 órás tartamban – félnapos tartózkodás 2.500,00 

5.  Napközi (5,5-6,5 évig) előkészítő iskoláskor előtti program  napi 
10 órás tartamban- félnapos tartózkodás 1.600,00 

 
 

3. szakasz  
 

A szolgáltatás napi árát gyermekenként a szolgáltatás gyermekenkénti havi árának osztásával 
állapítjuk meg a hónapban  a  munkanapok számával.  
 
A szolgáltatás megfizettetését a megállapított ár szerint összhangban a jelen rendelet 2. 
szakaszával havonta végezzük. A gyermek jelenléti napjaira a szolgáltatást teljes összegben 
fizettetjük meg, és a távolmaradás napjait a gyermekenkénti szolgáltatás napi árának 50%-
ában.  
 
Meghatározott használói kategóriák jogosultak a gyermekek tartózkodási költségeinek a 
visszatérítése a havi összeghez viszonyítva, összhangban a zentai „Снежана“ – Hófehérke 
Óvodában a gyermekek tartózkodási költségei visszatérítésére való jogosultság feltételeiről és 
megvalósításának módjáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.).  
 

4. szakasz  
 

A jelen rendelet alkalmazásával érvényét veszti a zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda 
szolgáltatási árainak a megállapításáról szóló rendelet, amely kelt 2012.12.07-én (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 32/2012. sz.). 
 

5. szakasz 
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2019.09.01-jétők kell alkalmazni,  
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község              Balo Tatjana s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 60-4/2019-I   a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Kelt: 2019. szeptember 3. 
Z e n t a   
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Indoklás: 
 

Az intézmények finanszírozására az eszközöket az iskoláskor előtti nevelés és oktatás  terén    
a  nevelési  és  oktatási  program megvalósításának  a  gazdasági ára alapján állapítjuk meg 
gyermekenként.  A gazdasági ár felöleli az összes folyó kiadást gyermekenként minden 
finanszírozási forrásból, és a gazdasági ár megállapításának közelebbi feltételeit és mércéit a 
miniszter állapítja meg (az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményekben a  gazdasági 
ár megállapításának  mércéiről szóló szabályzat).  
 
Az iskoláskor előtti nevelési és oktatási intézményekben a gazdasági ár megállapításának 
mércéiről szóló szabályzat 11. szakasza szerint a gyermekenkénti gazdasági árat  éves szinten  
a naptári évre kell megállapítani.   
 
Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény 50. szakaszával összhangban a 
határozatot a gyermekenkénti gazdasági ár mértékéről az alapító hozza meg, és a szülő, 
illetve a gyermek más törvényes képviselője részt vesz az eszközök biztosításában az 
iskoláskor előtti intézmény tevékenységének biztosításában, összhangban a törvénnyel.   
  
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 189. szakaszának 1. bekezdése 
szerint a helyi önkormányzati egység költségvetésében biztosítani kell az eszközöket az 
iskoláskor előtti nevelés és oktatás tevékenységének megvalósítására a gyermekenkénti 
gazdasági ár  80%-ának mértékéig.   
  
A Községi Tanács javaslatára, összhangban a törvénnyel és az iskoláskor előtti nevelési és 
oktatási intézményekben a gazdasági ár megállapításának mércéiről szóló szabályzattal 
megállapítottuk a gyermekenkénti gazdasági árat a  2019/2020-as évre.     
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Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. sz.) 262. 
szakaszának 4. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007., 873/2014. sz. – más törv.,  és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 11. és 89) pontja alapján a 
Zentai Községi Képviselő-testület a  2019. szeptember 03-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi  

V É G Z É S T  
a Zentai Gyógyszertár tartós fizetőképtelenségének  bekövetkezésének,  illetve  a 

fenyegető fizetőképtelenség   megállapításáról  

1. szakasz

A KKT megállapítja, hogy a Zentai Gyógyszertár esetében, mint egészségügyi intézmény, 
amelynek az alapítója Zenta község, fellépett a tartós fizetésképtelenség, illetve a 
fizetésképtelenség fenyegetése.  

A Zentai Gyógyszertár esetében  fellépett a  tartós fizetésképtelenség, mert az egészségügyi 
intézmény nem  tud a pénzügyi kötelezettségeiért felelni a kötelezettség esedékességétől 
számított 45 napon belül,  15.192.857,36 RSD összegben.  

A Zentai Gyógyszertár esetében fellépett a fizetésképtelenség fenyegetése, mert valószínű, 
hogy az egészségügyi intézmény a már meglévő pénzügyi kötelezettségeinek nem tud  eleget 
tenni azok esedékességekor, tekintettel,  hogy  az egészségvédelemről szóló törvény 
hatálybalépésének napján, 2019. április 11-én összesen 23.794.698,79 RSD átvállalt 
kötelezettsége van, amely összegből kiegyenlítetlenül esedékes  2019. július 9-én 
22.927.006,37 RSD.  

Megállapítjuk azt is, hogy a Zentai Gyógyszertárnak 2019. július 9-én követelése van a 
belgrádi Köztársasági Egészségbiztosítása Alap felé 10.646.096,14 RSD összegben.  

Zenta község költségvetése, mint a helyi önkormányzati egység, amely gyakorolja az alapítói 
jogokat a Zentai Gyógyszertár, mint egészségügyi intézmény felett, nem tud biztosítani 
elegendő pénzügyi eszközöket a hitelezőkkel szembeni kötelezettségek végrehajtására, 
összhangban az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. 
sz.) 262. szakaszának 5. bekezdésével, és javasoljuk az Egészségügyi Minisztériumnak,  hogy 
indítványozza a Kormánynak, hogy hozzon határozatot  a hiányzó eszközök összegének 
biztosításáról az egészségügyi intézmény alapítójának,  mint  egyetemleges  adósnak, a Szerb 
Köztársaság költségvetéséből, összhangban a törvénnyel.  

A megállapított tényekről tájékoztatni kell az Egészségügyi Minisztériumot, illetve az 
autonóm tartomány hatásköri szervét, a jelen jelentés kidolgozásától számított öt 
munkanapon belül.   

2. szakasz

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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Indoklás:  
 

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. sz.) 262. 
szakasza előirányozza:  
 
A jelen törvény hatálybalépésétől számított 45 napon belül a  helyi önkormányzati egység 
köteles  lefolytatni az ellenőrzési eljárást  az egészségügyi intézmény  munkája és üzletvitele 
felett,  amelynek az alapítója   a jelen törvény hatálybalépésének napján, és megállapítani, 
hogy az egészségügyi intézmény esetében   fellépett-e a tartós fizetésképtelenség, illetve a 
fizetésképtelenség fenyegetése,  illetve a   túlzott eladósodás, a törvénnyel előirányozott 
feltételek szerint, amely rendezi a csődöt,  valamint, hogy  a  megállapított tényekről  
jelentést nyújtson be  az Egészségügyi Minisztériumnak, illetve az autonóm tartomány 
hatásköri szervének, ezen jelentés kidolgozásától számított  öt munkanapon belül.  
 
A köztulajdonban levő egészségügyi intézményt illetően, amelyre az  ellenőrzési eljárásban a 
jelen szakasz 4. bekezdése szerint megállapítást nyer, hogy fellépett a tartós 
fizetésképtelenség, illetve fenyeget  a fizetésképtelenség,  illetve  a túlzott eladósodás, a 
törvénnyel előirányozott feltételek  szerint, amelyek  a csődöt rendezik,  a helyi 
önkormányzati egység, amely az alapítói jogokat gyakorolja az egészségügyi intézmény felett 
a  jogszabályok szerint,  amelyek hatályban voltak   a  jelen törvény hatálybalépésének 
napjáig, köteles mint egyetemleges adós a  költségvetésében biztosítani az eszközöket az 
egészségügyi intézmény kötelezettségeinek végrehajtására a hitelezőkkel szemben, amelyeket 
átvállaltak és  amelyeket nem fizettek  ki  a  jelen törvény hatálybalépésének napjáig,  illetve  
az egészségügyi intézmény feletti  alapítói jogok átvételének napjáig a Szerb Köztársaság, 
illetve az autonóm tartomány által, és  meg kell  kezdenie  a  kötelezettségek fizetését a  
hitelezőkkel  szemben a  jelen törvény hatálybalépésének napjától számított  90 napon belül, 
és  amennyiben a fizetést  több havi részletben eszközli,  a fizetésnek  a  hitelezőkkel 
szemben teljes egészében  legkésőbb 2021. december 31-éig teljesítenie kell.  
 
Kivételt képez a jelen szakasz  5. bekezdése alól, ha  a helyi önkormányzati egység  
költségvetése, mint egyetemleges adósé   a  kötelezettségekért, amelyeket átvállalt és 
amelyek nem  kerültek kifizetésre a  jelen törvény hatálybalépésének napjáig, illetve  az 
egészségügyi intézmény feletti alapítói  jogok   átvételének napjáig a Szerb Köztársaság, 
illetve  az autonóm tartomány által,  nem  tud biztosítani   elegendő pénzügyi eszközöket a 
hitelezőkkel szembeni   kötelezettségek végrehajtására, összhangban  a  jelen szakasz 5. 
bekezdésével,  a  minisztérium javasolhatja a Kormánynak, hogy hozzon határozatot   a 
hiányzó eszközök összegének   a  biztosítására az egészségügyi intézmény  alapítójának,  
mint egyetemleges adósnak, a Szerb Köztársaság költségvetéséből, összhangban a 
törvénnyel.  
 
Minden kötelezettségért, amelyet az egészségügyi intézmény átvállal a jelen törvény 
hatálybalépésének napjától az alapítói jogok átruházásáig a Szerb Köztársaságra, illetve az 
autonóm tartományra, egyetemlegesen a helyi önkormányzati egység felel, amely gyakorolja 
az alapítói jogokat a jelen törvény hatálybalépésének napján.  
 
Az egészségügyi intézmény, amelynél  fellépett a tartós fizetésképtelenség, illetve fenyeget  a 
fizetésképtelenség,  illetve  a túlzott eladósodás, a törvénnyel előirányozott feltételek  szerint, 
amelyek  a csődöt rendezik,  nem  vállalhat újabb kötelezettségeket a beszállítóknál a 
pillanatig, amíg   nem biztosítják az   előzőleg átvállalt   és  esedékes kötelezettségeket,  a  
módon, ahogyan   azt a jelen szakasz rendezi.  
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Az eszközökre,  amelyeket a jelen szakasszal összhangban biztosítanak,  nem  kel alkalmazni 
a törvényt, amely az állami támogatás   ellenőrzését rendezi.  
 
A helyi önkormányzati egység köteles biztosítani az eszközöket az egészségügyi intézmény 
feletti  alapítói jogok gyakorlására,  amelynek az alapítója volt a jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti alapítói jogok átvételéig,  az egészségügyi intézmény  kötelezettségeinek  
végrehajtása céljából,  a  végrehajtandó bírósági   határozatok   szerint,   a  kötelezettségekért,  
amelyeket nem finanszíroznak  a  kötelező  egészségügyi biztosításból,  vagy valamely más 
módon, összhangban a törvénnyel,  és amelyek  az időszakban keletkeztek, amíg a  helyi  
önkormányzati egység  gyakorolta az alapítói jogokat.”   
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 873/2014. 
sz. – más törv.,  és 101/2016. sz. – más törv.) 32.szakasza 1. bekezdésének 20) pontja   
előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  ellát  más, a 
törvénnyel és  a statútummal előirányozott teendőket is.  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 11) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  intézményeket és szervezetek alapít az iskoláskor előtti oktatás és nevelés, az 
alapfokú oktatás és a község számára jelentős   kultúra és  minden nemzeti közösség 
hovatartozói, a szociális védelem, az elsődleges  egészségvédelem,  a  testkultúra,  a sport,  az 
ifjúság, a  gyermekvédelem és turizmus terén,  és  figyelemmel kíséri és  biztosítja azok 
működését.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel, egyéb a törvénnyel és a statútummal megállapított teendőket is ellát.”  
 
 
Zenta község polgármestere  a 400-24/2019-II-es számon    meghozta a határozatot, amellyel 
elrendelte  az ellenőrzési eljárás lefolytatását a Zentai Gyógyszertár  egészségügyi intézmény  
munkája és üzletvitele  felett, az ellenőrzés lefolytatása céljából  az egészségvédelemről szóló 
törvény  262. szakaszának 4. bekezdése értelmében. 
 
Djurković N. Milena, okleveles közgazdász, állandó bírósági szakértő a  közgazdaság-
pénzügy terén 2019. július 9-én  elkészítette  a szakleletét és szakvéleményét az elvégzett 
ellenőrzésről a  Zentai Gyógyszertár egészségügyi intézmény  munkája és üzletvitele felett.   
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztálya kiindulva a 
szakértő megállapításaiból  kiadta a 400-2-22/2019-IV-03-as véleményét, kelt 2019. július 
10-én, a Zentai Gyógyszertár   fizetőképességéről.   
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője, a  végzésével  megerősítette  a  Zenta Gyógyszertárban a  
tartós fizetőképtelenség fellépését, illetve  a  fenyegető fizetőképtelenséget  és  utalta azt a  
Zentai Községi Képviselő-testületnek  megvitatás és elfogadás céljából.  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Gyógyszertárban a tartós 
fizetőképtelenség fellépését, illetve a fenyegető fizetőképtelenségeről szóló végzésjavaslatot, 
meghozta a rendelkező rész szerinti  végzést.   
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Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község              Balo Tatjana s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 510-1/2019-III    a Községi Képviselő-testület elnökhelyettese 
Kelt: 2019. szeptember 3. 
Z e n t a                                 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 873/2014. 
sz. – más törv.,   101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 98. szakasza, Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 132. szakaszának 5. bekezdése  és 
Zenta  község  nemzetek közötti tanácsának a hatásköréről, összetételéről és  munkamódjáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2013. és 5/2019. sz.) 7. szakasza alapján  a 
Zentai Községi Képviselő-testület a 2019. szeptember 03-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
ZENTA KÖZSÉG NEMZETEK  KÖZÖTTI TANÁCSA ELNÖKÉNEK,  

ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS TAGJAINAK A  MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

I. 
A tanács elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak a KKT megválasztja: 

- a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára a magyar nemzeti kisebbség képviselőit: 

1. Hugyik Richárdot, magyar nyelv és irodalom tanárt, zentai lakost  - elnöknek,
2. Tokodi Angélát, okleveles óvónőt, zentai lakost, - tagnak
3. ifj. Fodor Istvánt, okleveles közgazdászt, zentai lakost  - tagnak,
4. Gondi Martinát, újságírót, felsőhegyi lakost  - tagnak,

- a káderügyi, választási, kinevezési és mandátum-mentelmi jogi bizottság javaslatára a 
szerb nemzet képviselőit: 

1. Gašović Jovant, történelem  tanárt, zentai lakost – elnökhelyettesnek,
2. Serdar Sašát, okleveles jogászt, zentai lakost – tagnak,
3. Kablar Marjant, mesterképzős  osztálytanítót, zentai lakost  - tagnak,
4. Simić Tatjanát, agrármenedzsert, zentai lakost – tagnak,

- a Roma Nemzeti Tanács javaslatára a roma nemzeti kisebbség képviselőjének: 

1. Fodor Teréziát, foglalkozás nélkülit, zentai lakost – tagnak.

II. 

A tanács elnökének, elnökhelyettesének és  tagjainak a megbízatása  három évre szól. 

III.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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Indoklás:  
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 873/2014. 
sz. – más törv.,   101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 98. szakaszának 1. bekezdése 
előirányozza, hogy  a  nemzetiségileg vegyes  helyi önkormányzati egységekben megalapul a  
nemzetek közötti tanács, mint  önálló munkatestület, amelyet  a  szerb nemzet és   a nemzeti   
kisebbségek képviselői alkotnak,  összhangban  a  jelen törvénnyel  és   a statútummal.  A 
tanács  megvitatja  a  nemzeti  egyenjogúság megvalósulásának  kérdéseit, védelmét és 
előmozdítását,  összhangban a törvénnyel és  a statútummal (4. bekezdés). A nemzeti 
kisebbségek esetében, amelyeknek van megválasztott nemzeti tanácsuk, a nemzeti  
kisebbségeket  a  tanácsban  a  nemzeti tanácsok javaslatára kell  megválasztani,  és  a szerb 
nemzet képviselőit a  helyi önkormányzati egység   képviselő-testületének az állandó 
munkatestülete  választja meg,  amely  a káderügyi kérdésekkel  kapcsolatos teendőket látja 
el (8. bekezdés).  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 132. szakaszának 5. 
bekezdése  előirányozza a Községi Képviselő-testület rendeletével, amely a nemzeti 
viszonyokat rendezi a tanács hatáskörét, összetételét, a tagok megválasztását és  
munkamódját,  amelyet  a  képviselők teljes számának   a szótöbbségével kell meghozni, 
összhangban a jelen statútummal.  
 
Zenta  község  nemzetek közötti tanácsának a hatásköréről, összetételéről és  munkamódjáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2013. és 5/2019. sz.) 7. szakaszának a 
rendelkezései előirányozzák,  hogy a tanács  elnökét,  elnökhelyettesét és  tagjait a Községi 
Képviselő-testület  választja meg a  szerb nemzet és a nemzi kisebbségek  kiemelkedő   tagjai  
közül.  A tanács tagja nem lehet a képviselő-testület képviselője.  A tanács teljes  
megállapított számából,  legalább  az egyharmadot  párton kívüli személyek kell, hogy 
alkossák.   A tanács legalább egyharmada a kevésbé képviselt nem képviselője.   
 
Ugyanezen rendelet 8. szakasza előirányozza, hogy a szerb nemzetnek 4 képviselője, a  
magyar nemzeti  kisebbségnek   4  képviselője  és  a  roma nemzeti kisebbségnek   1 
képviselője van.   A tanács elnökét a magyar nemzeti kisebbséghez tartozókból kell 
megválasztani, és az elnökhelyettest a szerb nemzethez tartozók soraiból.  A tanács tagjainak 
a megbízatása 3 évre szól.  
 
A megküldött elnökjelölt, elnökhelyettes és tagok javaslata alapján Zenta község nemzetek 
közötti tanácsába a meghatalmazott javaslattevők által, a Zentai Községi Képviselő-testület  
káderügyi, választási  és  kinevezési és mandátum-mentelmi jogi  bizottsága javasolja  a 
Zentai Községi Képviselő-testületnek   a  rendelkező rész szerinti  határozat meghozatalát. 
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. 
E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 
9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 
30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
 
 
 
 

1490



Szerb Köztársaság  
Zenta község       Balo Tatjana  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 020-2/2019-1  
Kelt: 2019. szeptember 3.  
Z e n t a  
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban 
Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. július 2-án  meghozta az 
alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció vátozásáról 

I. 
A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 

község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet 8. Külön  részben az 5.  részben Községi 
Közigazgatási Hivatal, fejezet:  5.06. 

A 13-as program keretében: A kultúra és  a  tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 
1201-0001 A helyi  művelődési  intézmények működése,   funkció: 820, finanszírozási forrás 
01 – Költségvetési bevételek, pozíció: 302,  közgazdasági osztályozás 423 – szerződéses 
szolgáltatások  770.000,00 dináros összeg csökken  75.000,00 dinárral. 

A 13-as program keretében: A kultúra és  a  tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 
1201-0001 A helyi  művelődési  intézmények működése,   funkció: 820, finanszírozási forrás 
01 – Költségvetési bevételek, pozíció: 303,  közgazdasági osztályozás 424 – szakosított  
szolgáltatások  növekszik  75.000,00 dináros összeggel.  

. 
II. 

 A jelen határozat I. szakasza szerinti  appropriáció változását a  302-es pozíció 
keretében az eszközök szerkezetének  nem megfelelő tervezése okozta.  

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak 
a szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

III. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

IV. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 41/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 02.   Zenta község polgármestere 
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 
99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. július 05-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció nyitásáról 

I. 

A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló   végzés 
alapján, amely kelt  2019.07.01-jén a  137-451-647/2019-01-es számon,  új appropriációt nyitunk 
az 5.  részben  Községi Közigazgatási Hivatal, fejezet 5.03, program 13: A kultúra és a 
tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 1201-0002 a kulturális termelés  és  a  művészeti 
alkotókészség  erősítése,  funkció: 820, finanszírozási forrás 07 – más hatalmi szintek átutalásai, 
pozíció: 253/1, közgazdasági osztályozás 515 – nem anyagi jellegű vagyon növekszik 21.200,00 
dináros összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016.,113/2017.  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban,    folyó célátutalások  a   községi szint  javára szűkebb értelemben  a  Vajdaság AT-
tól (kontó: 733252) növekszik  21.200,00 dinárral. 

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
jelen határozat  I. szakaszával előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben 
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hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 36/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 05.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta        
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 
99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. július 09-én  meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A tornyosi Tornyos Helyi Közösség   appropriáció növelési iránti  kérelem alapján, kelt 
2019.05.17-én  az OSI közmunkák lefolytatásáról szóló szerződés alapján (Nemzeti 
Foglalkoztatási Hivatal)   növeljük az  appropriációt      az 5.  részben  Községi Közigazgatási 
Hivatal, fejezet 5.07, program 15: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, 
Programaktivitás: 0602-0002 a helyi közösségek működése, funkció: 160, finanszírozási forrás 
07 – más hatalmi szintek átutalásai,  közgazdasági osztályozás 423 – szerződéses szolgáltatások 
növekszik 441.192,60 dináros összeggel és a 426-Anyag 6.000,00 dináros összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016.,113/2017.  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban,    más folyó átutalások  a Köztársaságtól a   községi szint  javára  (kontó: 733152) 
növekszik  447.192,60 dinárral. 

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben 
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hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 37/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 09.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta        
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 
99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. július 09-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A zentai Centar – Tópart Helyi Közösség   appropriáció növelési iránti  kérelem alapján, 
kelt 2019.05.28-án  az OSI közmunkák lefolytatásáról szóló szerződés alapján (Nemzeti 
Foglalkoztatási Hivatal)   növeljük az  appropriációt      az 5.  részben  Községi Közigazgatási 
Hivatal, fejezet 5.07, program 15: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, 
Programaktivitás: 0602-0002 a helyi közösségek működése, funkció: 160, finanszírozási forrás 
07 – más hatalmi szintek átutalásai,  közgazdasági osztályozás 423 – szerződéses szolgáltatások 
növekszik 441.192,00 dináros összeggel és a 426-Anyag 6.000,00 dináros összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016.,113/2017.  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban,    más folyó átutalások  a Köztársaságtól a   községi szint  javára  (kontó: 733152) 
növekszik  447.192,60 dinárral. 

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben 
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hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 38/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 09.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta        
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 
99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. július 11-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A zentai Történelmi Levéltár   appropriáció növelési iránti  kérelem alapján, kelt 
2019.06.03-án  növeljük az  appropriációt      az 5.  részben  Községi Közigazgatási Hivatal, 
fejezet 5.06, program 13: A kultúra és  a  tájékoztatás fejlesztése, Projektum: 1201-07 Branovački 
Teodor zentai – Élete és művei, pozíció: 314/1 funkció: 820, finanszírozási forrás 07 – más 
hatalmi szintek átutalásai,  közgazdasági osztályozás 423 – szerződéses szolgáltatások növekszik 
300.000,00 dináros összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016.,113/2017.  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban,    más folyó átutalások  a   községi szint  javára  szűkebb értelem a Vajdaság AT a  
községi  szint javára  (kontó: 733156) növekszik  300.000,00 dinárral, éspedig 16.270.000,00 
dinárról 16.570.000,00 dinárra. 

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben 
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hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 39/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 11.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta        
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 
99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. július 18-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből az eszközök átutalásáról szóló   végzés 
alapján, amely kelt  2019.07.11-én a  137-451-613/2019-03-as számon,  növeljük az 
appropriációt      az 5.  részben  Községi Közigazgatási Hivatal, fejezet 5.03, program 13: A 
kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 1201-0002 a kulturális termelés  és  a 
művészeti alkotókészség  erősítése,  funkció: 820, finanszírozási forrás 07 – más hatalmi szintek 
átutalásai, pozíció: 251, közgazdasági osztályozás 424 – szakosított  szolgáltatások növekszik 
45.000,00 dináros összeggel.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016.,113/2017.  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban,    folyó célátutalások  a   községi szint  javára szűkebb értelemben  a  Vajdaság AT-
tól (kontó: 733156) növekszik  45.000,00 dinárral. 

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
jelen határozat  I. szakaszával előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben 
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hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 40/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 18.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta 
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016., 113/2017. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta 
község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. 
sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2019. sz.) 
61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. július 30-án  meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A jogokról és  kötelezettségekről szóló szerződés alapján a  nyilvános beruházások 
igazgatásának  irodája  és  Zenta község  között  a Stevan Sremac Általános Iskola  Thurzó 
Lajos Kihelyezett Tagozata  létesítménye felújítása  és előmozdítása projektumának 
megvalósításában  kelt 2019.03.26-án a  351-01-47/2019-01-es számon, növeljük az  
appropriációt      az 5.  részben  Községi Közigazgatási Hivatal, program 9: Általános oktatás 
és nevelés, Projektum: 2002-01– a zentai Thurzó Lajos iskola épületének újáépítése, funkció 
912,  finanszírozási forrás  07 – más hatalmi   szintek    átutalásai 183,   közgazdasági 
osztályozás 511 – Épületek és  építési létesítmények növekszik  13.128.000,00  dináros 
összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével 
összhangban,    nagy értékű rendeltetésszerű átutalások,  szűkebb értelemben a Köztársaság, 
a  községi szint  javára  (kontó: 733251) növekszik 13.128.000,00 dinárral.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak 
a szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  
az esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával 
céleszközöket választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  
nem lehetett ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv 
pénzügyekben   hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő 
appropriációt ennek alapján a  kiadások végrehajtására. 
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A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-42/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 30.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta        
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016., 113/2017.,  95/2018. és 31/2019. sz.) 61. és 69.  szakasza alapján, 
kapcsolatban  Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 18. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  25/2017. és 08/2018 sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  
2019. szeptember 02- án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

Az eszközök átutalásáról szóló határozat alapján  növeljük az  appropriációt    az 5.  
részben  Községi Közigazgatási Hivatal, fejezet 5.3, program 13: A kultúra  és a  tájékoztatás 
fejlesztése – Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ, Projektum: 1201-04 Zenta község 
jeles ünnepei,  funkció: 820, finanszírozási forrás 08 – természetes és jogi személyek 
önkéntes átutalásai, pozíció 269,  közgazdasági osztályozás 424 – szakosított  szolgáltatások 
850.000,00 dináros összegben.  

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019.  sz.) 5. szakaszának 8. 
bekezdésével összhangban,  a természetes és  jogi személyek folyó önkéntes átutalásai  a 
községi szint  javára  (kontó: 744151) növekszik  850.000,00 dinárral.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak 
a határozattal előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 47/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. szeptember 02-án           Zenta község polgármestere 
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016. 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban 
Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. augusztus 13-án  meghozta 
az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció vátozásáról 

I. 

A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 
község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet Külön  részének táblázatos részében az 5.  
részben Községi Közigazgatási Hivatal. 

A 13-as program keretében: A kultúra és  a  tájékoztatás fejlesztése 
Történelmi Levéltár - Programaktivitás: 0001 - A helyi  művelődési  intézmények 

működése,  finanszírozási forrás 01, pozíció 309, közgazdasági osztályozás 512 – Gépek és 
felszerelés 30.000,00 dináros összeg csökken. 

A 13-as program keretében: A kultúra és  a  tájékoztatás fejlesztése, 
Történelmi Levéltár - Programaktivitás: 0001 A helyi  művelődési  intézmények 

működése, finanszírozási forrás 01, pozíció 303, közgazdasági osztályozás 424 Anyg 
növekszik  30.000,00 dináros összeggel.  

. 
II. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti  appropriáció változását a  303-as pozíció 
keretében az eszközök szerkezetének  nem elegendő terjedelmének tervezése okozta.  

III. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

IV. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400- 43/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. augusztus 13.  Zenta község polgármestere 
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 61. és 69. szakasza alapján, 
kapcsolatban  Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 18. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. augusztus 
29-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 
a folyó költségvetési  tartalékok  használatáról 

I. 
Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendeletben megállapított 

eszközökből, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal  
a 15-ös program  keretében: Helyi önkormányzat 
programaktivitás: 0602-0009  Folyó költségvetési tartalékok,  funkcionális osztályozás  

160, finanszírozási forrás 01- Költségvetési bevételek, a 85-ös pozíción, 499000-ás 
közgazdasági osztályozás - folyó költségvetési tartalékok 778.359,67 dináros összegben,  
jóváhagyjuk az eszközök használatát összesen 55.000,00 dináros összegben  a 283-as pozíció, 
424000 közgazdasági osztályozás Szakosított szolgáltatások  növelésére  55.000,00 dináros 
összeggel.  

II. 
A jelen határozat I. pontja szerinti  eszközök céleszköz jellegűek és  csak a 

projektummal előirányozott  rendeltetésre kerülnek  felhasználásra. 

III. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

IV. 
A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-44/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. augusztus 29-én  Zenta község polgármestere 
Zenta   
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