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Tamás Ervint, a Budaörsi Tele
pülésgazdálkodási Kft. vezetõ
jét kérdeztük arról, mi ennek 
az oka.

– A távhõtörvény végrehajtá
si utasítása szerint a fûtési sze
zonban, szeptember 15e és a 
következõ év május 15e közöt
ti idõszakban sem a szolgáltató, 
sem a fogyasztó nem végezhet 
munkákat a fûtési rendszeren. 
Több társasház megszegte e 
jogszabályt azzal, hogy októ
berre, néhány esetben novem

berre készültek el a fûtési rend
szer átalakításával. A mérés 
szerinti elszámolás bevezetése
kor 2002ig minden fogyasztói 
közösséggel szerzõdést kötöt
tünk. Jelenleg csak a szerzõdés 
módosításáról van szó azokban 
az esetekben, ahol a lakások 
hõszükségletének mérésére 
hõmennyiségmérõt építettek 
be, vagy a radiátorokon költség
osztó készülékeket helyeztek el. 
A szerzõdésmódosítás feltétele, 
hogy a társasház írásban jelez

ze a számlázási rend megvál
toztatására vonatkozó igényét, 
és adja meg hozzá a lakásokhoz 
tartozó hõmennyiségmérõk 
paramétereit és az aktuá
lis hónap 1jére vonatkozó 
mérõóraállásokat. Ez utóbbira 
a hõmennyiségmérõk beépítési 
idõpontja miatt november 1
jén került sor. Más lehetõség 
nem lévén az októberben fel
használt hõmennyiséget még 
a lakások légköbmétereinek 
arányában kellett szétoszta
nunk. Tamás Ervin szerint a 
fenti okokból az is következik, 
hogy mivel az érintett társas
házak az új számlázási rend
szer bevezetésének feltételeit 
csak 2010. november 1jén tel
jesítették, ezért a szolgáltató 
részérõl semmilyen kompen

zációra nem tarthatnak igényt. 
A fûtésalapdíj egyik olvasónk 
szerint december 1jétõl meg
változott: az éves légköbméte
renkénti alapdíj 346 forintról 
– az új szerzõdés szerint – 417 
forintra emelkedett, minden 
elõzetes bejelentés nélkül.

– A távhõszolgáltatási alap
díj utoljára 2007. január 1jén 
változott – nyilatkozta Tamás 
Ervin. – Az alapdíj tartalmazza 
mindazokat a távhõtermeléssel 
és távhõszolgáltatással kap
csolatos költségeket, melyek 
a tüzelõanyagvásárláson 
kívül jelentkeznek. Tehát a 
hõenergiaértékesítés volume
nének csökkenése nem befo
lyásolja az alapdíjat, annak 
csak a hõdíjra van hatása. 
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PEST MEGYE – Ünnepélyes kere
tek között adták át pénteken Az 
év családja Pest megyében díjat. 
A Hujbert család kilencfõs. A 
legkisebb hét, a legnagyobb 
huszonhét éves, képzõmûvész. 
A három egyetemista, egy gim
nazista és két általános iskolás 
gyermek az iskola és a település 
közösségi életében, a szülõk az 
egyházközösségi munkában is 
aktívan részt vesznek. A csalá
dot a közelben élõ nagyszülõk 
is segítik a mindennapokban.

Az idén második alkalommal 
kiosztott díjat olyan nagycsalá
dosoknak ítélik oda, akik pél
dát mutatnak a Pest megyeiek 
számára. A díjra települési 
önkormányzatok, intézmények, 
társadalmi szervezetek, egyhá
zak és a megyében élõ magán

személyek egyaránt javaslatot 
tehetnek. 

Hujberték az önkormányzattól 
300 ezer forintot, valamint egy 
hetes nyaralási lehetõséget kap
nak Pest Megye Önkormányzatá
nak fonyódligeti üdülõjében. A 
díjat Pest Megye Közgyûlésének 
elnöke, Szûcs Lajos a megyeháza 
dísztermében adta át.� –gb–

Törökbálinton december 
19én a Munkácsy Mihály 
Mûvelõdési Házban a település 
diákjai adnak mûsort: 16 órá
tól a Bálint Márton Általános 
Iskola tanulóinak elõadása lát
ható, majd a Zimándy Ignác 
iskola nebulói adnak mûsort. 
Délután az adventi udvar is 
nyitva áll az érdeklõdõk elõtt. 
Százhalombattán Családi kará
csonyváró keretében készülnek 
az ünnepekre. December 19én 
a városi fúvószenekar koncert
jét nézhetik meg az érdeklõdõk 
a rendezvényközpontban, 
majd Sünkarácsony címmel a 
Kiskalász együttes koncertezik. 
Diósdon az Eötvös József isko
lában vasárnap a Szent Gellért 

Kórus, december 22én pedig az 
iskola diákjai adnak koncertet.

Biatorbágyon december 18
án a faluházban a Biatorbágyi 
Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes 
Táncegyüttes fellépését nézhetik 
meg az érdeklõdõk.

Koncertek sorával készülnek 
az ünnepekre Budaörsön is. Az 
eddigi hétvégékhez hasonlóan 
18án is este 17 órakor lesz a 
gyertyagyújtás az adventi koszo
rúnál. A szentmisék után 19 
órakor koncerttel fejezõdik be 
az ünnepség. Aki a karácsonyi 
hagyományokkal kapcsolatos 
elõadásra kíváncsi, bizonyára 
érdeklõdve hallgatja majd Orosz 
Atanáz elõadását a bizánci 
hagyományokról. � –g–

BUDAÖRS – Több lakossági panasz is érkezett szerkesz
tõségünkbe, amely szerint hiába vettek részt a lakók a 
panelprogramban, és készültek el idõben a szigetelési 
munkálatokkal, a fûtési szezon kezdetén továbbra is a 
régi rendszer szerint számolták ki a távfûtés díját. 

Csúszott a program, fizethetnek a lakók

Hét gyermeket nevelnek

Hujberték az év családja
Készülõdés az ünnepekre
PEST MEGYE – A karácsony elõtti idõszakban hagyo
mányosan rengeteg programot szerveznek a Pest 
megyei településeken is.

Megérdemelt jutalom

Rákérdeztünk

Michle Imre 
nyugdíjas biztonsági õr: 
– Az idén a sok rossz mellett a csa
lád adott inkább örömet. Van négy 
kis unokám és egy dédunokám, 
az õ születésnapjuk volt az igazi 
boldogság, amikor együtt voltunk, 
játszottunk. Ezért várom a kará
csonyt is. 

Simonfi Eszter 
álláskeresõ:
– A legkellemesebb emlékem idén 
a zenéhez, egészen pontosan egy 
koncerthez kapcsolódik. Az év leg
jobb eseménye az volt számomra, 
hogy eljutottam kedvenc éneke
sem, Sting koncertjére. 

Uitz Zoltán
területi vezetõ:
– Ez egy nagyon rossz év volt, 
és szerintem nem csak nekem. 
Alig van, amire szívesen emlék
szem vissza. Így hirtelen nem is jut 
eszembe semmi, ha csak az nem, 
hogy végre kiléptem egy rosszul 
mûködõ kapcsolatból. 

Kürti Zsuzsa 
gyesen lévõ kismama: 
– Idei legnagyobb élményem a kis
lányom születése volt. Nagyon vár
tuk a férjemmel, és hála istennek, 
minden a legnagyobb rendben zaj
lott. Ez lesz az elsõ karácsonya, 
izgulunk, milyen élmény lesz szá
mára a fa és a nagy nyüzsgés.

Mire emlékszik 
legszívesebben 2010bõl?


