HIRDET MÉ NY
Tájékoztatjuk Sellye város lakosait, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Kormányhatározat értelmében

a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal az ügyfélszolgálatán
2018. október 15. napjáig
gyűjti
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások igénybejelentő nyilatkozatait.
A 2018. október 15.-ei határidő elmulasztása jogvesztő.
A nyilatkozattal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
1. Az Ügyfélszolgálaton 2018. október 15. napjáig leadott igénybejelentő nyilatkozatokat a Hivatal haladéktalanul
összesíti és tájékoztatja a Belügyminisztert a benyújtott igényekről. A Belügyminiszter a benyújtott igényekről a
Kormányt 2018. október 31-ig köteles tájékoztatni, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel
egyidejűleg születik kormánydöntés. Az önkormányzatok ezután támogatói okiratot kapnak, majd megkezdhetik
a fűtőanyagot biztosító vállalkozások kiválasztását.
2. A juttatás igényelendő formája választható (igénybejelentést követően nem módosítható!):
tűzifa / szén / propán-bután palackos gáz / propán-bután tartályos gáz / fűtőolaj / pellet/brikett
3. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak a támogatásra.
4. Háztartásonként egy nyilatkozat nyújtható be. 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.
5. Az igénybejelentőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a 2017/2018-as gázév téli
fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű
juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő
lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján
az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült.
6. Az igénybejelentőnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás
tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje. Az
igénybejelentéssel a nyilatkozó tudomásul veszi, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az
igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Az
igénybejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem
akadályozza, valamint tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
7. Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a benyújtott igénybejelentésekkel összefüggésben a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le, továbbá meghatalmazást ad a hivatásos
területi katasztrófavédelmi szervének, hogy szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróba szerinti
helyszíni vizsgálatot végezzen. A területi szerv a vizsgálatról adatlapot állít ki, amelyet megküld a vizsgált
háztartás helye szerinti érintett önkormányzat részére. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása
esetén – büntetőeljárást kell kezdeményezni.
8. Az igénybejelentő nyilatkozat formanyomtatványa a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán
vehető át és adható le ügyfélfogadási időben.
Kérjük, hogy igényüket a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek benyújtani!

Sellye, 2018. augusztus 27.
Sellye Város Önkormányzat

