TÁJÉKOZTATÁS
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználók a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként1 egy
darab,
igénybejelentést
(letölthető:
http://halasztelek.hu/index.php/letoelthetodokumentumok/category/205-teli-rezsicsokkentes-2018-ev) nyújthatnak be az érintett helyi
önkormányzatnál2 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
lakhelyének, vagy a bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.
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, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm.
rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés
finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem
jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénylő tudomásul veszi, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a
továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és
áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerheti,
valamint, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, az igénybejelentéssel érintett háztartásokat.
A megfelelően kitöltött és aláírt igénybejelentő nyilatkozatok személyesen adhatók le a
Halásztelki Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán, ügyfélfogadási időben (2314
Halásztelek, Kastély park 1. földszint). Kérjük, a személyi igazolványukat és a
lakcímkártyájukat feltétlenül hozzák magukkal.
Bővebb információért hívja a 06 24 517 270-es telefonszámot.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2018. október 15-e után, az igénybejelentőken nem áll
módunkban befogadni.
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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
2 Érintett

önkormányzat: az a települési vagy fővárosi kerületi önkormányzat, amely nem szerepel a kiépített gázhálózattal nem

rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2.
mellékletében, és a területén található gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartás.

