
KÖZLEMÉNY  
 

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN  

KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE 

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat értelmében a korábban nem részesült, a vezetékes 

gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri 

természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével 

összefüggésben. 

 

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az Önkormányzatnál, legkésőbb 

2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő 

nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem 

módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem 

jogosultak az igénybejelentésre. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett 

lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Ha valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő 

rosszhiszeműen járt el, az Önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény 

fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményezhet.  

 

Az igénybejelentő lap a honlapról letölthető vagy a Hivatalban átvehető. 

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi 

intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági 

földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. 

rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági 

fogyasztó vagy fogyasztói közösség.  

 

A benyújtott igényekről az Önkormányzat 2018. október 17-éig ad tájékoztatást a 

Belügyminisztérium részére. A Belügyminisztérium az érintett Önkormányzatok által 

elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a 

szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik 

kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett Önkormányzat 

részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni.  

Az érintett Önkormányzatok kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag 

a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. 

határozat rögzíti majd.  

Az igénybejelentéssel érintettek részére az Önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, 

amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolásra. A 

határidőig át nem vett fűtőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzat a támogatói 

okiratban foglaltak szerint visszafizeti a központi költségvetés javára. 

Fehértó, 2018. augusztus 9. 
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