
             

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Iktató szám: 263/2022. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-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: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



             

Tisztelt Képviselő-testület! 

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. 

 

Az elmúlt napokban kiderült, hogy az önkormányzati tulajdonú, nem társasházi státuszú 

épületekben élők számára a jogszabály jelenleg még nem biztosítja az átlagfogyasztásig járó 

rezsicsökkentést. Az elkövetkező hónapokban lehetőséget kell teremtenünk, hogy az itt élő bérlők 

terhei ne növekedjenek az átlagfogyasztásig, legalább a jogszabály változásáig vagy a társasházi 

státusz megszerzéséig. 

  

Továbbra is fontos, hogy a ferencvárosi fenntartású szociális és egyéb intézmények, se maradjanak 

segítség nélkül. 

 

A fent említett okok miatt Rezsivédelmi Alap létrehozására teszek a javaslatot. Budapest 

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

kerületi változatát javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek. 

  

Az október 4-ei rendkívüli testületi ülés határozata szerint az önkormányzat rendelkezik / 

rendelkezni fog 500 millió Ft olyan közhatalmi bevétel többlettel, mely a fent említett alap 

létrehozásában, mint pénzügyi fedezet használható. 

 

Budapest, 2022. november 9.  

 

Tisztelettel: 

 

Mezey István s.k. 

       önkormányzati képviselő 

 

Határozati javaslat 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja az 1. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatot. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert a rezsivédelmi alap felhasználására vonatkozó előterjesztés elkészítésére. 

határidő: 2022. december 17. 

felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 



             

1. sz. melléklet 

 

Szándéknyilatkozat 

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

A közhatalmi bevételek többletéből 500 millió Ft keretösszeggel „rezsivédelmi alap” -ot hoz létre, 

melyet elsősorban az általa üzemeltetett önkormányzati intézmények és a jelenleg még a 

rezsicsökkentés hatálya alá nem tartozó önkormányzati bérlők számára nyújt segítséget. 


