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HIRDETMÉNY A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KORÁBBI INTÉZKEDÉSEIBEN 

NEM RÉSZESÜLT, GÁZ- VAGY TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL 

NEM RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE 

 

A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata alapján egyszeri támogatásban 

részesíti a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 

távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat 

 

A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab, a a megfelelő 

formanyomtatványon igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, 

legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.  

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, 

amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett 

lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. 

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

intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz- vagy távhőszolgáltatás árkompenzáció 

jóváírásban részesült. Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások 

nem jogosultak az igénybejelentésre. 

 

Eljárási szabályok: 

Jelen eljárásrendben a háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

 

A megfelelő formanyomtatvány kitöltését követően az érintett önkormányzat elvégzi az 

igénybejelentések előszűrését. Lényeges, hogy az ugyanazon háztartásra csak egy 

igénybejelentés fogadható be. A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság az önkormányzat adatszolgáltatása alapján ellenőrzést hajt végre, egységes, 

országos adatbázist hoz létre és adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel 

összefüggésben, valamint - az adminisztratív vizsgálat részeként – szükség szerint további 

adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez. Ha a vizsgálat 

eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az 

önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – 

büntetőeljárást kezdeményez. Az összesített adatszolgáltatás, valamint az ellenőrzések 

lefolytatását követően 2018. október 31-ig születik meg a kormánydöntés és ezt követően 

kerülhet sor a kérelmezők által igényelt fűtőanyag átvételére.  

 

Kérjük a fentiek alapján szíveskedjenek igénybejelentésüket benyújtani a megfelelő 

formanyomtatványon.  

A formanyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatal portáján, valamint letölthető az 

önkormányzat honlapjáról.  
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