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Tájékoztatás rezsicsökkentéssel
kapcsolatos intézkedésről

Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország Kormánya 2022. szeptember 10-én hatályba lépett rendeletével megteremtette annak a
lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban elő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.
EZEN INTÉZKEDÉS KIZÁRÓLAG A GÁZENERGIÁRA VONATKOZIK:
A kedvezményt ezen intézkedés alapján azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik,
akik olyan - társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő - családi házban, ikerházban,
osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz
önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.
Önálló lakásnak minősül a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárattal
rendelkező olyan lakóegység, amelyben: lakóhelyiség, főzőhelyiség, egészségügyi helyiség
(fürdő, mosdó, wc funkció) közlekedő helyiség is van.
Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás
mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a települési jegyzőtől, aki a
dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát. Ez az
eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, helyszíni szemlét követően,
amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos telepiülésrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak.
A kérelemnyomtatvány minta átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető az alábbi linken:
www.otteveny.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok . A kérelem beadható személyesen, vagy e-papíron.
Kérem, a nyomtatványon található tájékoztatót alaposan olvassák el.
Helyszíni szemle nélkül a hatósági bizonyítvány kiállítására nincs lehetőség. Amennyiben
Polgármesteri Hivatalban személyesen adja be a kérelmet, úgy a kérelem átvételekor lehetséges egyeztetés
a szemle időpontjáról. Ellenkező esetben a Hivatal kiküldi a szemle konkrét időpontját tartalmazó végzést.
A hatósági bizonyítványt átvételét követően, azt a fogyasztó nyújtja be a szolgáltatónak.
A kérelemnyomtatvány figyelmes átolvasásával, pontos kitöltésével és a szemle időpontjában
történő rendelkezésre állással segíti munkánkat, így Ön is hamarabb veheti át a kért
dokumentumot.
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