Tisztelt Imrehegyiek!
Tájékoztatom Önöket, hogy megjelent az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli
rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, melyben a
Kormány egyetértett azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési
költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesültek.
A Kormány lehetővé teszi, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
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bejelentsék támogatás iránti igényüket, 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 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.
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be.
Az igénybejelentésre szolgáló nyomtatvány átvehető és benyújtható a Keceli Közös
Önkormányzati Hivatal Imrehegyi Kirendeltségénél (6238 Imrehegy, Kossuth Lajos tér 11.)
ügyfélfogadási időben, valamint
letölthető az Önkormányzat honlapjáról
(https://imrehegy.hu) is.
A benyújtás elektronikusan csak elektronikusan aláírt formában joghatályos
(https://epapir.gov.hu/; https://niszavdh.gov.hu/index; https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap).
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Felhívom a figyelmet, hogy a határozat értelmében
- 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,
- az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása
korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
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- a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az
egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.
A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter
tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.
Imrehegy, 2018. augusztus 16.
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