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Téli rezsicsökkentés
Váraszó Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018
(VII.27.) számú határozata alapján a fával és szénnel fűtők is megkapják a rezsicsökkentést.

Az érintettek október 15-ig jelenthetik be támogatási igényüket a Közös Polgármesteri
Hivatal 6. sz irodájában kizárólag ügyfélfogadási időben
( Hétfő: 8-16:00; Szerda: 8-16:00; Péntek: 8-12:00).

A támogatás háztartásonként 12 ezer forint értékű tüzelőanyag, amit az igénylők a téli
fűtési szezonban vehetnek majd át.
Egy lakcímre, egy kérelem nyújtható be!

Csak az kaphat támogatást, aki eddig még nem részesült a téli rezsicsökkentésben (akiknél a
vezetékes gáz be van kötve, minden bizonnyal kapott támogatást akkor is, ha csak például
főzésre használja a vezetékes gázt, de nem fűt vele. Ez már kizárja az igénybejelentést), és
erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tennie.

Az igény jogosultságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is ellenőrizheti!

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére

Háztartásonként (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége)
egy darab igénybejelentés nyújtható be
a helyi önkormányzatnál.
A
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bejelentésben az igénylő nyilatkozik az igényelt természetbeni juttatás formájáról, mely tűzifa,
szén, PB palackos gáz, PB tartályos gáz, fűtőolaj, vagy pellet/brikett lehet.
Az igénybejelentés legkésőbb 2018. október 15. napjáig nyújtható be.
A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően igénybejelentő lap befogadására nincs
lehetőség!

A későbbiekben az igényjogosultság igazolására a bejelentéssel érintettek részére az
Önkormányzat hivatalos igazolást állít ki.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás:

amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során már árkompenzáció jóváírásban
részesült földgázfogyasztó, vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. Fontos
előírás továbbá, hogy a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem
jogosultak az igénybejelentésre.

A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban:
Katasztrófavédelem) ellenőrzi, hogy az igénybejelentést benyújtó háztartás korábban
részesült-e téli rezsicsökkentésben. Az ellenőrzésről vizsgálati összefoglaló adatlapot állítanak
ki, mely megküldésre kerül a vizsgált háztartás helye szerint érintett önkormányzat részére. Ha
a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt
el, vagyis úgy adta be az igénybejelentését, hogy már részesült a téli
rezsicsökkentésben, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény
fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie az igénybejelentővel szemben!

2/2

