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BÉKÉS VÁROS JEGYZŐJE 
 H-5630 Békés, Petőfi utca 2. Pf.: 80. 

Tel: 66/411-011;        Fax: 66/411-230; 

e-mail: jegyzo@bekesvaros.hu    web: www.bekesvaros.hu;  

 

 

KÉRELEM A CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ 

KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

 

A Kérelmező adatai: 

 

Név: …………………………………………................. 

Születési hely, idő: …………………………................. 

Anyja neve: …………………………………................ 

Lakcím: …………………………….............................. 

Személyi ig. szám: ......................................................... 

Telefon szám: ................................................................. 

A Kérelmező – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – kijelenti, hogy az 5630 Békés, 

......................................................................... szám (amennyiben szükséges hrsz.: 

........................................................) alatti ingatlanon belül (szám) ....... db. önálló, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a 

szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.  

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek 

lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit 

(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, 

közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell 

kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé   

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 

b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-

tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 

lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 
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Kérelmező kéri, hogy Békés Város Jegyzője az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 

meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7/A. § 

(1) bekezdése alapján a fentiekről hatósági bizonyítványt állítson ki. 

Tájékoztató:  

A Kormányrendelet 7/A. § (11) bekezdése szerint, ha az igénybe vett családi fogyasztói közösségekre 

vonatkozó kedvezmény alapján indult eljárás (ellenőrzés) azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági 

bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az 

ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette 

igénybe a meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás 

rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett 

kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár 

másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni. 

A Kérelmező a fentiek alapján kijelenti, hogy a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó 

kedvezményt igénybe kívánja venni. 

A hatósági bizonyítvány kiadása előtt helyszíni szemlét tartunk, ezért kérjük a telefonszám 

megadását. 

Békés, 2022. (év) ........................... (hónap)  …... (nap) 

 

 

--------------------------------------- 

(aláírás) 

 

 

 

 


