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	 KAPUVÁR	VÁROS 	 KAPUVÁR	VÁROS 	
	 POLGÁRMESTERE 	 JEGYZŐJE 	

 

Ikt.sz.: 01-78-4/2016. 

INTÉZKEDÉSI	TERV	

Az Állami Számvevőszék javaslata Kapuvár Városi Önkormányzat 
polgármesterének: 

1. Terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra a gazdasági program módosítását, 
amennyiben az a felülvizsgálatát követően kiegészítésre kerül a távhő közszolgáltatás 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel. (1.1. sz. 
megállapítás 1. bekezdése alapján) 

Elrendelt intézkedés: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Gazdasági Programja módosítási javaslatának 
előterjesztése. 

Felelős: Hámori György polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

2. Terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra a csatlakozási díj, a távhőszolgáltatási 
csatlakozási díj fizetési feltételei, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó, a miniszteri rendeletben nem 
szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történő 
szabályozását. (1.1. sz. megállapítás 13. bekezdése alapján) 

Elrendelt intézkedés: 

Távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeinek, miniszteri rendeletben nem 
szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történő 
szabályozásának előterjesztése.  

Felelős: Hámori György polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
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3. Terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra azon területek önkormányzati 
rendeletben történő kijelölését, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-
tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése. (1.1. sz. 
megállapítás 14. bekezdése alapján) 

Elrendelt intézkedés: 

Távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt területek önkormányzati rendeletben történő 
meghatározásának előterjesztése.  

Felelős: Hámori György polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

4. Kezdeményezze a felügyelőbizottság létszámának törvényi előírás szerinti tulajdonosi 
meghatározását.. (1.2. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

Elrendelt intézkedés: 

A Képviselő-testület a 29/2016. (II. 29.) ÖKT határozatával a törvényi előírásoknak 
megfelelő – 3 fő – létszámra csökkentette a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. Felügyelő 
Bizottságának létszámát, így a javaslat már végrehajtásra került. 

Felelős: Hámori György polgármester 

Az Állami Számvevőszék javaslata Kapuvár Városi Önkormányzat jegyzőjének: 

1. Vizsgálja felül, hogy a hatályos gazdasági program tartalmaz-e – a jogszabályi előírásnak 
megfelelően – a távhő közszolgáltatás biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket, és annak hiánya esetén készítse elő a módosítását. (1.1. sz. 
megállapítás 1. bekezdése alapján) 

Elrendelt intézkedés: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Gazdasági Programja módosítási javaslatának 
előkészítése. 

Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző 

Határidő: 2016. június 20. 
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2. Intézkedjen – a jogszabályi előírások betartása érdekében – a távhőszolgáltatással 
kapcsolatos önkormányzati szabályok kiegészítésére, ennek keretében: 

a) készítse elő a csatlakozási díj, a távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételei, 
valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatásra vonatkozó, a miniszteri rendeletben nem szabályozott 
díjalkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történő 
szabályozását; 

Elrendelt intézkedés: 

Távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeinek, miniszteri rendeletben nem 
szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételek önkormányzati rendeletben történő 
szabályozásának előkészítése.  

Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző 

Határidő: 2016. szeptember 20. 

b) készítse elő azon területek önkormányzati rendeletben történő kijelölését, ahol 
területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján 
célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése. (1.1. sz. megállapítás 13. és 14. bekezdései 
alapján) 

Elrendelt intézkedés: 

Távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt területek önkormányzati rendeletben történő 
meghatározásának előkészítése.  

Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző 

Határidő: 2016. szeptember 20. 

Kapuvár, 2016. április 18. 

 Hámori György s.k. Borsodi Tamás s.k. 
 polgármester címzetes főjegyző 


