Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
nem részesült háztartások részére
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló
1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások
részére igény felmérést végez a Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal Várgesztesi
Kirendeltsége.
Az igénybejelentés a mellékelt formanyomtatványon történik, amely letölthető az
Önkormányzat honlapjáról is. (www.vargesztes.hu)
A kitöltött igénylőlapokat a Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal Várgesztesi
Kirendeltségén (2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.) lehet leadni!
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15. A határidő jogvesztő!
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés
nyújtható be a helyi önkormányzatnál.
Jelen eljárásrendben 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. 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.
A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb,
például szállítási, darabolási költségeket. 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 kizárólag elektromos
fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem
részesült. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény
fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az adatgyűjtés alapján a téli rezsicsökkentés
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.)
Korm. határozat szerint biztosított egyszeri természetbeni támogatás pontos időpontjáról
információval jelenleg nem rendelkezünk!
Várgesztes, 2018. augusztus 27.
Várgesztes Község Önkormányzata

