Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
23/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 14/2010. (V.20.) Kgy. sz. rendelet
módosításáról
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Tszt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Tszt. 10. § a)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 14/2010. (V.20.)
Kgy. sz. rendelete (a továbbiakban: Távhőrend.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A távhőszolgáltató a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó díjakat a felhasználóval való
megállapodásban határozza meg.”
2. § A Távhőrend. 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) elszámoló mérő: a mérőhelyen elszámolási céllal elhelyezett, az erre hatáskörrel
rendelkező hatóság által hitelesített és joghatályos:”
3. § A Távhőrend. 2. § c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:
„ ce) a felhasználó tulajdonába nem tartozó felhasználói (törzsépületi) hőközpontoknak a
primer oldalán elhelyezett, a fűtési célra felhasznált hőenergia mérésére szolgáló
hőmennyiségmérő.”
4. § A Távhőrend. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Távhőszolgáltató a terv szerinti, távhőfelhasználó az előre tervezhető karbantartási
munkákat évente május 15. és szeptember 15. közötti időszakban köteles elvégezni. A
munkálatok megkezdéséről és várható befejezéséről távhőszolgáltató és távhőfelhasználó 8
nappal megelőzően egymást tájékoztatni kötelesek.”
5. § (1) A Távhőrend. 1. § (2) bekezdésében a „lakossági (háztartási)” szövegrész helyébe a
„lakossági és külön kezelt intézményi” szöveg lép.
(2) A Távhőrend. 3. § (1) bekezdésében a „lakossági” szövegrész helyébe a „lakossági és
külön kezelt intézményi” szöveg lép.
6. § Hatályát veszti a Távhőrend. 10. § (1) bekezdése.
7. § Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
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