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Tárgy: Javaslat a Fővárosi 
Gázművek Zrt. karbantartási 
támogatási programjához való 
csatlakozásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Gázművek Zrt. 2009. évben karbantartási támogatási programot indít, melyhez 
minden kerületi önkormányzat részére felajánlotta a csatlakozási lehetőséget. 
A program keretén belül az alacsony jövedelmű családok - elsősorben nagycsaládosok és 
nyugdíjasok - gázkészülékeinek éves karbantartását végzik. 
A csatlakozó önkormányzatok a Fővárosi Gázművek Zrt.-vei elkülönített bankszámlán egy 
alapot hoznak létre, amihez a Gázművek Zrt. egymillió Ft-ot, a kerület 500 000 Ft 
hozzájárulást ad. 

Első lépésként a Tisztelt Képviselő-testületnek arról kell döntenie, csatlakozik-e a felajánlott 
kezdeményezéshez. 
Ezt követően a szerződés és a pályázati feltételek kidolgozása a Gázművek Zrt.-vei közösen 
történik. A pályáztatásról és a programban részt vevők kiválasztásáról az önkormányzat 
gondoskodik, a karbantartást a Gázművekkel szerződésben álló vállalkozók végzik. 

A program keretében kb. 150 háztatás gázkészülékeinek karbantartását végzik. 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, csatlakozzunk a programhoz, ezáltal is 
hozzájárulva a nehéz anyagi körülmények között élők problémáinak enyhítéséhez. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Gazdálkodási és Költségvetési bizottság elnökei a 
bizottsági javaslatokat a testületi ülésen ismertetik. 

Határozati javaslatok: 
1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a Fővárosi Gázművek Zrt. 2009. évben induló karbantartási támogatási programjához. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés kidolgozása érdekében folytasson tárgyalásokat a 
Fővárosi Gázművek Zrt.-vel. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

http://bi.dapc.st


2. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésbe a Fővárosi Gázművek Zrt.-vel létrehozandó 
alaphoz az 500.000 Ft betervezéséről gondoskodjon. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Budapest, 2008. november 4. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Polgármesteri Hivatala 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1 1 0 2 

Tisztelt Polgármester Úr! 
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A Fővárosi Gázművek Zrt. alapítása óta nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóit 
foglalkoztató problémák felkutatására és azok enyhítésére. Ahogy az Ön számára is 
ismert társaságunk önállóan két jelentős támogatási programot indított el társadalmi 
felelősségvállalása jegyében, továbbá számos más programhoz is csatlakozott. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy programjainkat, a kerületek lakóit 
leginkább ismerő, gondjaikat megoldani képes önkormányzatokkal sikerült 
életre hívni. Elmondhatjuk, hogy a 2000-ben életre hívott fűtéskorszerűsítési 
támogatási programunk az elmúlt években elérte a kitűzött célját. Az eltelt idő alatt 
7 kerület csatlakozott kezdeményezésünkhöz. Minden év végén megvizsgáltuk 
eredményeinket és azt tapasztaltuk, hogy az igények már egyre kisebb mértékben 
jelentkeztek ezen támogatásra. Az igények csökkenésével párhuzamosan azonban 
folyamatosan kerestük egy új támogatási program beindításának lehetőségét. Az 
igényeket elemezve, és lehetőségeinket mérlegre téve társaságunk döntése 
alapján a fűtéskorszerűsítési támogatási programunkat jövő évtől az ún. 
karbantartási támogatási programunk váltja fel. 

Munkatársaimmal folytatott megbeszéléseken évről évre felmerült az, az Önök által 
is ismert probléma, hogy a Főváros lakosainak birtokában lévő gázkészülékek 
gazdaságtalanul működnek, azok biztonsága nem kielégítő. Sajnálatunkra e 
berendezések cseréjének támogatását nem áll módunkban felvállalni, de egy 
példaértékű kezdeményezéssel, a kerületekkel összefogva a rendszeres 
karbantartással segíthetjük ezt a problémát enyhíteni, a lakosság fűtési 
költségeit csökkenteni, megóvni őket azon balesetektől, amelyek a 
rendszeres karbantartással elkerülhetőek lennének. 

Telefon: 477-1229 

Fax:477-1101 

Székhely: 1081 Budapest, 

Köztársaság tér 20. 

Cgsz: 01-10-042416 

Nyilvántartó Bíróság: 

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 

Web: www.fogaz.hu 
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Az eddigi rendszerhez képest a támogatottak köre is változik, hiszen eddig azon 
lakók pályázhattak a támogatásra, akik még nem rendelkeztek gázvezetékkel, 
mérővel, tehát még nem voltak gázfogyasztók, azonban most a sok esetben 
méltatlan körülmények között élő nyugdíjasok és nagycsaládosok körét 
határoztuk meg támogatandóknak. 
Terveink szerint, minden Fővárosi kerület számára felajánlunk egy 1.000.000 Ft-
os keretet, amely megközelítőleg 100 háztartás gázkészülékeinek éves 
karbantartását fedezi. Ebben az esetben is nagy szükség van a kerületek aktív 
támogatásra, így kérjük a kerület mindössze 500.000 Ft-os hozzájárulását, amely 
további 50 háztartás problémáját enyhítené. 

A közösen létrehozott alapot így 2009-ben 1.500 000 Ft-tal nyitnánk, és a kerület 
költségvetésének elfogadása után pályázati rendszerben már a tavaszi és nyári 
időszakban a rászorultak hozzájuthatnának a támogatáshoz. 

Sajnálatomra az Ön által képviselt kerület a korábban indított fűtéskorszerűsítési és 
csatlakozóvezetéki támogatási programjainkban eddig nem vett részt, azonban a 
most induló új támogatási programot jó lehetőségnek tartom az együttműködés 
ilyen irányú megkezdésére, a kerület rászoruló lakosainak segítésére. 

Kérem, hogy levelem kézhezvétele után, illetékes kollégája az operatív teendőkkel 
kapcsolatban keresse Kovács Rudolf urat (telefonszámául0-2600/1676) az önálló 
marketing és PR osztály piaci partnerkapcsolati menedzserét. 

Tisztelettel 
Fővárosi Gázmüvek 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1. 

Dr. Bakonyi Tibor 
vezérigazgató 


