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 Zalahaláp, 2018. augusztus 02. 

 Iktatószám: ZHL/1008 -2/2018 

Tárgy: Téli rezsicsökkentés Ügyintézőnk: Böcskeiné 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozattal 

döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 

eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri,  természetbeni juttatásáról. 

Az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben 

nem részesült! A támogatás azon háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, 

melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli 

rezsicsökkentésben nem részesültek. Az igénybejelentés további feltétele, annak tudomásul 

vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy 

a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A természetbeni 

támogatás a fűtőanyagra vonatkozik a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, 

darabolási költségeket.  

Fentiek alapján kérem, hogy amennyiben az Ön ingatlana nem vezetékes gázzal fűtött ingatlan 

a mellékelt igénybejelentést kitöltve 2018. augusztus 22. (kedd) 12.00 óráig juttassa vissza 

hivatalomba! 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a megadott határidő után beérkező igényeket (az 

önkormányzatoknak előírt adat szolgáltatási   határidőre tekintettel ) nem áll módunkban 

befogadni! 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, és a határidő pontos betartását! 

Zalahaláp, 2018. augusztus 2. 

 

    Tisztelettel: 

 

      Dr. Gelencsér Ottó    

       jegyző 
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NYILATKOZAT 

Alulírott 

…………………………………………………………….. (név) 8308 Zalahaláp 

……………………….. (utca) ……..(házszám) alatti lakos polgári és büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben 

nem részesültem, gáz szolgáltatási szerződéssel nem rendelkezem. Tudomásul veszem, 

hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a nyilatkozatom valódiságát 

ellenőrizheti. 

Igénylem a gázfűtésből eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

természetbeni támogatását a fűtési költségek viselésével összefüggésben.  

 

Zalahaláp, 2018. augusztus…… 

 

 

       …………………………………….. 

                 Igénylő  

 

 


