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6/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

 

a gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára történő fűtési díj 
kompenzációról 

A Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet célja 

1. § Budapest Józsefváros Önkormányzata e rendeletben meghatározottak szerint a fűtési 

időszakban, Budapest VIII. kerület közigazgatási területén lévő lakóház gázvezetékének 

felújításából adódó, gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára az önkormányzati 

tulajdonban lévő lakások bérlőinek a többletkiadások pótlásához fűtési díj kompenzációs  

támogatást (továbbiakban: fűtési díj kompenzáció) nyújt.  

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén élő és  

önkormányzati tulajdonban álló lakásban lakó 

a) és ott állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra, 

b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. 

(2) A rendelet alkalmazása során fűtési időszak: tárgyév október 15. napjától tárgyévet 

követő április 15. napjáig tartó időszak.  

(3) A rendelet alkalmazása során csak és kizárólag a lakóház egészét érintő 

gázvezeték(einek)  felújításából adódó, gázszolgáltatásból történő kizárás időtartama vehető 

figyelembe, melyet a  Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége állapít meg.   

A jogosultság feltételei, eljárási rendelkezések 

3. § (1) Fűtési díj kompenzációban részesülhet az a család vagy személy (továbbiakban: 

Kérelmező), akinek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és aki igazolja, hogy az adott lakóházban és 

önkormányzati tulajdonban lévő lakásban bérlőként, társbérlőként lakott.  

(2) Fűtési díj kompenzációra irányuló kérelmet a rendelet 2. § (3) bekezdésében 

meghatározott időtartamot követő 45 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 

illetékes szervezeti egységéhez.   

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartam elmulasztása esetén a kérelem elutasításra 

kerül.  

(4) A kérelemhez mellékelni kell: 
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a) a Kérelmező nevére, a kérelem benyújtását megelőző havi ELMÜ Rt. által kiállított 

részáramszámla kivonatot, 

b) az (1) bekezdésben foglaltak igazolásra szolgáló okiratot (pl.: bérleti szerződést), 

c) a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat. A jövedelemszámításnál irányadó 

időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a három hónapot, egyéb 

jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg.  

(5) Fűtési díj kompenzáció ugyanazon lakásra csak egy alkalommal, egy jogosultnak 

állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

A fűtési díj kompenzáció összege, folyósítási szabályai 

4. § (1) A fűtési díj kompenzáció fixösszegű, és az alábbi gázszolgáltatásból való kizárás 

időtartam-kategóriák szerinti: 

 
Gázszolgáltatásból való kizárás időtartama Lakásonkénti, egyszeri, fixösszegű támogatás összege 

-15 napig 5.000,- Ft 

16-30 napig 10.000,- Ft 

31- 15.000,- Ft 

(2) A fűtési díj kompenzáció folyósítása az ELMÜ Rt. számlájára a Kérelmező fogyasztói 

számának feltűntetésével történik.  

(3) A fűtési díj kompenzáció megállapításáról és elutasításáról a Polgármester határozatban 

dönt.  

(4) A Polgármester döntésével szemben jogorvoslati kérelmet a Képviselő-testülethez lehet 

előterjeszteni. A Képviselő-testület elé a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos előterjesztés a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság állásfoglalásával kerülhet.  

Átmeneti és záró rendelkezések  

5. § (1) A jelen rendelet 3. § (2) bekezdésében említett kérelmet akkor is be lehet nyújtani 

2004. január 31-ig, amennyiben a 45 napos határidő már eltelt.  

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  


