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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 
Az elmúlt napokban a tömbfűtéssel rendelkező 

épületek küldötteit, lépcsőházi megbízottait az 

alábbi tartalmú tájékoztatóval ismertettük meg: 

 

Tárgy: fűtés-melegvíz díj 2013/14 második félév 

megállapítása 

 

A 2013. április 01-től fél éves időszakra 

megállapított fűtés-melegvíz díj felülvizsgálata 

aktuálissá vált.  

 

Az év során több alkalommal tájékoztattuk a 

Tisztelt Tulajdonos társakat lépcsőházuk anyagi 

helyzetéről.  

 

A rezsicsökkentéssel összefüggésben készült 

tervek és az első félévben elfogyasztott gáz 

árának ismeretében elmondható, hogy a korábbi 

években megállapított díjak eddigi megtartása 

indokolt volt.  

 

Mellékeljük azt az első féléves (1. sz. melléklet) 

elszámolást, amelyből látható, hogy a hosszabb 

tél a tervezetthez képest több 

gázfelhasználást, következésképpen nagyobb 

kiadást igényelt, de ennek nagy részét a gáz 

árának csökkentése kompenzálta. 

 

További kedvező intézkedésekről kaphattak 

Tisztelt Tulajdonos társak is híreket, de annak a 

várható hatását mi is csak prognosztizálni 

tudjuk. A jelenlegi díj változatlanul hagyása is 

pozitív eredménynek tekinthető, hiszen már 

négy éve ezen az egység áron fizetünk. 

 

 

 
 

 

 

 

A fentiek alapján kérjük, szíveskedjenek 

nyilatkozni: 

 

1. A fűtés-melegvíz díj befizetéséről 

változatlan összegű díjról szóló 6 db. 

befizetési csekket kérnek. 

 

2. A fűtés-melegvíz díjat az év végén 

várható gázár csökkenés miatt 2014. 

január 01-tól figyelembe venni 

szíveskedjenek. (3 db. csekket kérnek) 

 

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a 2014. évi 

tervezési segédlet természetesen az addigra 

megismert kormányhatározat szerint a 

rezsicsökkentésre vonatkozó rendelet 

figyelembe vételével fog elkészülni. 

 

 
 

Melléklet: „Kimutatás a tömbfűtéssel 

rendelkező épületek (2. sz. melléklet) 2013-évi 

első féléves gáz fogyasztásának és a 2013-évi 

előirányzat alakulásáról” 

 

Budapest, 2013. szeptember 9. 

 

Tájékoztatjuk a tömbfűtéssel rendelkező 

épületek tulajdonosait, hogy a küldöttek és a 

lépcsőházi megbízottak döntésének 

figyelembevételével az Igazgatóság 11 

épület esetében az első, 4 épület esetében a 

második változatot hagyta jóvá. 

  

Összefogás Lakásszövetkezet 

 Budapest, 2013. szeptember 27. péntek 
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