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Ócsai Polgármesteri Hivatal  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
Hatósági és Pályázatkezelő Iroda  
Tel: 06-29/378-125 (19-es és 30-as mellék)                 e-mail: hatosag@ocsa.hu, hatosag2@ocsa.hu 

 
 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM 
 
 

Kérelmező adatai 

Neve:……………………………………………………………………………………………………. 

Lánykori neve:…………………………………………………………………………………………... 

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

Születési helye:………………………………..……….Születési ideje:………………………….………. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………… 

Elérhetősége:……………………………………………………………………………………………. 

Azzal a kéréssel fordulok az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási 

árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Kormányrendelet 7/A. § alapján kedvezményes 

gázártámogatásban részesüljek. 

Ingatlan címe:……………………………………………… 

Ingatlan helyrajzi száma:…………         Lakás rendeltetési egység száma:……………. 

Elhelyezkedése: épületen belül  különálló épületben 

 

A hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltatónál történő gázárkedvezmény bejelentésével kapcsolatos    

ügyintézéshez kérem. 

 
A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező), 
főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, 
belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség) úgy kell kialakítani, 
hogy azok együttesen tegyék lehetővé 
a) a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását, 
b) a főzést, mosogatást és étkezést, 
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolása tervezési program szerint 
A 30 m2 -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2- nek kell 
lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgál 
helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 
A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágosítást 
biztosítani kell. 
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Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Kormányrendelet (7) bekezdése 
értelmében: 
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági 
bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi” 
7/A. § (11) bekezdése értelmében: 
„Ha a (7-9) bekezdés alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb 
szám, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a 
felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és 
a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett 
kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költséget tükröző ár másfélszeresének 
megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”  
 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek. 
 
Az esetleges ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem. 
 
A helyszíni szemle során fényképfelvétel(ek) készítéséhez hozzájárulok. 
 
Ócsa, 2022…………… 
 
 
                                                       ____________________________ 
                                                              Kérelmező aláírása 


