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A középpontban: Siklós 

A Lakástulajdonosok  és  Bérlők  Érdekvédelmi  Egyesülete  és  Stengl  Attila  a  Távhő  KHT  igazgatója  tájékoztatott
bennünket a Távhőnél történt változásokról:
Öt év tapasztalat alapján a fogyasztók elégedetlensége miatt, mivel a korrekció nem eredményezett költség kiegyenlítést,
nem felelt meg a helyi körülményeknek, ezért az Egyesület az előző elszámolási módszer megváltoztatását kérte.
Az elszámolási szerződés a Távhő KHT és az Önkormányzati vezetőség hosszú jogi, műszaki egyeztetése után készült el.
Az  új  elszámolásnál  6  féle  választási  lehetőség  van,  ezek  közül  választhat  a  társasház  közgyűlése.(a  társasházak
önrendelkezési joga megmarad) 
Az Egyesület a hődíj elosztására a 3- as pontot javasolja, amely a költségek 50%- a lm3 arányosan, 50%- a a költségosztó
alkalmazásával kerüljön felosztásra.
Javasolja még a 2- es pontot, itt miden költség fogyasztásarányosan kerül felosztásra. A hődíj megosztásban nem szerepel
lm3 arányos felosztás. Azért tartjuk ezt kevésbé megfelelőnek, mert lehetőséget ad arra, hogy a hődíjat teljes mértékben
visszakapja az a tulajdonos, aki nem fűt. A falakon történő hőátadás miatt a szomszédok fűtés hődíját terheli a nem fűtő
hőigénye. Ez esetben közgyűlési határozat vagy bírósági döntés alapján lehet szankcionálni ezt a tulajdonost.
A 2- es és 3-as pont annyiban különbözik a régi elszámolási módtól, hogy nem alkalmaz korrekciós tényezőt, mert a
radiátor méretének hőleadó teljesítménye adja a korrekciót a szélső és a közbülső lakások között. Az elszámolás alapja
nem a radiátor méretétől, és a lakás elhelyezkedéstől függ, hanem az ampullán mért párolgó folyadék mennyiségétől.
Az  elszámolási  szerződés  aláírása  azért  húzódik,  mert  az  elkövetkező  fűtési  szezonokra  a  mérőeszköz  (ampulla)
beszerzésének tárgyalási folyamata nem zárult le.
A lakossági fogyasztóknál a legalacsonyabb gázáremelés 4,5%, amelyet nem halad meg a siklósi Távhő hődíj emelése. A
fűtési  költségek  az  alapdíj  változatlanul  hagyása  miatt  kb.  2,5%-  kal  emelkednek.  (érdekességként  Mohácson,
Dombóváron  8,  a  Főtávnál  7,5,   Komlón 10%-kal  emelkedett  a  hődíj,   továbbá Komlón  és  a  Főtávnál  7%- os  az
alapdíjemelés)
Továbbá Egyesületünk és az Önkormányzat közös érdeme, hogy a siklósi költségvetésben 2 milliós pályázati
alap lett elkülönítve a lakótömbök utólagos hőszigetelésére.

 

        Non-stop Élelmiszer Bolt

Siklós, Kassai u.29.
Nyitva: 05-22.

Minden régi és új vendégét
Szeretettel várja a Kala KFT!

-50%
-50%

Bonyhádi Edények még mindig fél
áron a Krix KFT-nél!

Krix KFT
Siklós, Felszabadulás u.1.

-50%                                              -50%

Szinyei Kerékpár

Siklós, Dózsa Gy. U. 25.
Telefon: 72/351-335

Kerékpárok és alkatrészek széles
választékával várjuk kedves

vásárlóinkat!
Talizmán és a Vitalitás Egészségpénztár

szerződéses partnere.


