
Felhívás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igénylésről 
Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok!

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Lakosságot,  hogy  a  téli  rezsicsökkentés  végrehajtását  követően
szükségessé  váló  további  intézkedésekről  szóló  1364/2018.(VII.27.)  Korm.  határozat
értelmében támogatást igényelhetnek:

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

- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.
§  (1)  bekezdése  alapján  az  egy  lakásban  együtt  lakó,  ott  bejelentett  lakóhellyel  vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

- a természetbeni  támogatás a fűtőanyagra vonatkozik,  a  támogatás nem fedezi  az egyéb,
például a szállítási, darabolási költségeket;

- az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e, a benyújtási határidő elmulasztása
jogvesztő. 

-  Az egyszeri  természetbeni  támogatás  igénylése igénybejelentő  lapon nyújtható  be,  mely
beszerezhető  a  Rózsaszentmártoni  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Zagyvaszántói
Kirendeltségén  (3031  Zagyvaszántó,  Ifjúság  tér  1.),  illetve  letölthető  a  honlapról
(www.zagyvaszanto.hu).  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. Az önkormányzat
elvégzi az igénybejelentések előszűrését.

- A beérkezett igényeket a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Zagyvaszántói
Kirendeltsége 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018.
október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

-  A  Rózsaszentmártoni  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Zagyvaszántói  Kirendeltsége  a
jogosultakat a Kormány döntését követően értesíti a fűtőanyag átvételének módjáról.

- Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  ellenőrzi,  hogy  a  bejelentő  háztartása  korábban  téli
rezsicsökkentésben nem részesült.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

- gázszolgáltatási  szerződéssel  rendelkezik  és  korábban  már  részesült  téli
rezsicsökkentési támogatásban,

- kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

- Amennyiben igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési,
vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 
„dr. Kórós Tímea jegyző nevében és megbízásából”

http://www.zagyvaszanto.hu/
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