
 
 
 
 
 
 
 

 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Iktató szám: 20/2023. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. január 26-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület 377/2022. (X.13.) számú  

határozatának  visszavonására 
 
Előterjesztő:    Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 

Készítette:  Torzsa Sándor önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  VIK – 2023.01.24. 15.00 óra  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 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 229/2022. sz. előterjesztésem alapján a T. Képviselő-testület 2022. október 13-i ülésén 

meghozott 377/2022. (X.13.) sz. határozatában úgy döntött, hogy  

1./ felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a lakóház-

felújítási pályázati rendszer kibővítésére, a 229/2022. sz. előterjesztésben foglaltak 

alapján.  

2./ továbbá felkérte a polgármestert, hogy a 2023-as költségvetési rendelet 

megalkotásakor különítsen el 50 millió Ft-ot a 3928 költségvetési sorra „napelem 

létesítés” megnevezéssel. 

A határozatban foglalt végrehajtási határidő: 2023. március 31. 

Alig két héttel a határozat meghozatalát követően a Kormány váratlanul felfüggesztette a 

háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetőségét. Az erről 

szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 2022. október 26. napján került kihirdetésre és a 

kihirdetését követő napon lépett hatályba. 

A kormányrendelet 1. § (1) - (2) bekezdései szerint: 

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (4)-(6) bekezdésében 

foglalt rendelkezésektől eltérően csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető 

üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében 

termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek 

közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre kerül. 

(2) A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított 

háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak. 

A megváltozott jogi környezett okafogyottá tette az előterjesztésemmel és az annak alapján a 

T. Képviselő-testület határozatával elérni kívánt célt, mivel nincs realitása annak, hogy a 

társasházak a közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége nélkül gazdaságosan 

napelemes rendszert tudjanak telepíteni és működtetni. 

A megváltozott jogi környezetre tekintettel javaslatot teszek a 377/2022. (X.13.) sz. KT 

határozat visszavonására, azzal a szándékkal, hogy amennyiben az ideiglenesként kommunikált 

intézkedést a Kormány visszavonja, újból javasolni kívánom a lakóház-felújítási pályázati 

rendszer kibővítését és megfelelő mértékű költségvetési forrás erre a célra történő biztosítását. 

Budapest, 2023. január 19. 

Tisztelettel: 

                                                                                                                      Torzsa Sándor s.k. 

                  önkormányzati képviselő 

 



Határozati javaslat 

 

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

hogy a 377/2022. (X.13.) számú  határozatát visszavonja.  

Határidő: 2023. január 26. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 


