Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (III.5.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 6. § (2) bekezdés a) pontjában, és az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § A távhőszolgáltatásról szóló 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fűtési célú hődíj előleg év közben az előző 5 évre vonatkozó tényleges fűtési
hőfelhasználás átlagából számítással meghatározott fajlagos szorzószám (GJ/lm3 / év) és a
lakás fűtött lm3-ének a szorzataként kell kiszámítani.
A fűtési célú hődíj előleget akkor kell módosítani, ha a fajlagos szorzószám az előző évitől 10
%-nál nagyobb mértékben tér el.”
2. § A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) A használati melegvízfogyasztást havonta 15 m3 fogyasztás alapulvételével kell
számlázni, ha a díjfizető:
a) a lakásban hitelesített mellékmérőt nem enged felszerelni,
b) a hitelesített mellékmérőt leszereli,
c) a mellékmérő adatainak a meghamisításával, vagy annak megkerülésével vizet vételez,
d) hátraléka eléri az 50.000 Ft-ot, de nem engedi meg a használati melegvízmérő
leszerelését,
e) a használati melegvízmérőt egy éven át nem engedi leolvasni.”
3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. § A Rendelet 6. §-a és a 7. §. (8) bekezdése hatályát veszti.
5. § A Rendelet 2017. március 6. napján lép hatályba és 2017. március 7. napján hatályát veszti.
Az 1-2. § rendelkezéseit 2017. január 1. napjától, a 3. § rendelkezéseit 2017. február 1.
napjától kell alkalmazni.
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melléklet a 6/2017. (III.5.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
„A távhőszolgáltatásért fizetendő egyéb díjak
az árak az áfát nem tartalmazzák
1. Csatlakozási díj üzemi fogyasztók részére
2. Csatlakozási díj lakossági fogyasztók részére
3. Csatlakozási díj egyéb fogyasztók részére

8.100.000 Ft/MW
165.500 Ft/lakás
715 Ft/lm3”

