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Tisztelt Lakosok! 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés döntött arról, hogy a téli 

rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 

felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni (12.000,- Ft, azaz tizenkétezer forint értékben) 

támogatásban részesüljenek. 

A helyi önkormányzatok összesítik a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- 

vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentéseit. A jogosult 

háztartások az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig tehetik meg ügyfélfogadási időben 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.- Községháza ). 

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be, benyújtási határidő elmulasztása 

jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozat a tájékoztatás mellékletét képezi, de kérhető az 

önkormányzatnál, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.nagycenk.hu honlapon, 

hírek címszó alatt) is. Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely 

később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy 

bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen. 

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. 

 

b) Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli 

rezsicsökkentésben nem részesült. 

 

c) A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, 

például a szállítási, darabolási költségeket. 

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely: 

 gázszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és részesült téli rezsicsökkentési támogatásban, 

 kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik. 

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. 

A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről. 

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozást/vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át 

lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel az érintett 

vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot. 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, 

szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az 

igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény 

fennállása esetén - büntető eljárást kell kezdeményeznie. 

A téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatásával kapcsolatos igénylés során nincs 

jövedelemvizsgálat! 

Nagycenk, 2018. augusztus 27.     Percze Szilvia jegyző s.k. 
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