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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. október 13-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Rezsivédelmi alap létrehozása 
 
Előterjesztő:    Mezey István önkormányzati képviselő 
 

Készítette:   Mezey István önkormányzati képviselő 
 
Előzetesen tárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi és Ellenőrzési 

Bizottság 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Törvényességi észrevétel készült. 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen  

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

  



Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A határunk mentén zajló háború és ennek okán bevezetett szankciók miatt az energiahordozók 

ára jelentősen megnövekedett. A lakossági rezsiköltségek az átlagfogyasztás mértékéig állami 

támogatásban részesülnek, de az állami és önkormányzati intézményrendszer számára jelentős 

terhet jelent a megemelkedett gáz-, villany-, víz-, csatorna- vagy távhőszámlák megfizetése. A 

ferencvárosi fenntartású szociális és egyéb intézmények, a kerületben élő önkormányzati 

bérlakásban élők és ezen túl minden egyéb a kerültben élő számára is segítséget nyújtó 

Rezsivédelmi Alap létrehozására teszek a javaslatot a Fidesz frakciója nevében. Budapest 

Főváros lakossági felhasználásra hasonló alapot hozott létre, melynek egy speciális kerületi 

változatát javasoljuk a Tisztelt Képviselő Testületnek.  

A 2022.10.04-én megtartott rendkívüli testületi ülés 211/2022 számú előterjesztésében döntött 

38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről. A döntés értelmében az ingatlant, nettó 

799.000.000 Ft vételáron értékesíti a Magyar Állam részére, melyet a vevő feltehetőleg rövid 

határidővel fizet meg.  

Javaslatom: amennyiben a Magyar Állam az ingatlan vételárat megfizeti, az ebből származó 

bevételt egy új költségvetési soron, „rezsivédelmi alap” elnevezéssel különítse el a Képviselő 

Testület és ebből nyújtson segítséget a kerületben elsősorban intézményi szinten jelentkező 

nehézségekre. 

Budapest, 2022. október 05. 

Tisztelettel:        

          

     Mezey István sk. 

önkormányzati képviselő 

 

Határozati javaslat 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az 1. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatot. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Polgármesteri Hivatalt a rezsivédelmi alap felhasználására vonatkozó előterjesztés 

elkészítésére. 

határidő: 2022. november 10. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



1. sz. melléklet 

Szándéknyilatkozat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, 

hogy: 

a 2022.10.04-én megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott 211/2022 számú előterjesztésében 

döntött 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséből befolyt nettó 799.000.000 Ft 

összeget, amennyiben az adásvétel ténylegesen megvalósul, és a Magyar Állam az ingatlan 

vételárat megfizeti, az ebből származó bevételt egy új költségvetési soron, „rezsivédelmi alap” 

elnevezéssel elkülöníti, és segítséget nyújt a kerületben elsősorban intézményi szinten 

jelentkező nehézségekre, amelyet az energiaárak drasztikus emelkedése okozott. 


