
FŰTÉSI KÖLTSÉG TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSE 
 
Tisztelt Lakosaink! 
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben.  
A helyi önkormányzatok feladatul kapták, hogy az igénybejelentéseket összegyűjtsék és továbbítsák a 
Belügyminisztérium felé. 

 
AZ IGÉNYBEJELENTÉS HATÁRIDEJE: 2018. OKTÓBER 15. ( HÉTFŐ) 

A HATÁRIDŐ elmulasztása JOGVESZTŐ! 
Az igénylőlapokat megtalálják papír alapon az Alsónémedi Hírmondóban,  a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán vagy letölthető a www.alsonemedi.hu oldalról ill. a hivatal facebook oldaláról. 

 
A papír alapú, eredetben aláírt IGÉNYBEJELENTŐ LAPOKAT A POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ 

KELL ELJUTTATNI A FENTI IDŐPONTIG AZ ALÁBBI MUNKAREND SZERINT: 
HÉTFŐ: 7,30-17,30 
KEDD: 7,30-16,00 

SZERDA: 7,30 – 16,00 
CSÜTÖRTÖK: 7,30-16,00 

PÉNTEK: 7,30 – 12,00 
 A HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZETT KÉRELMEKET NEM TUDJUK TOVÁBBÍTANI! 

 
Kik jogosultak a támogatásra? 

A támogatás igénylésére azok a háztartások jogosultak, akik  nem rendelkeznek gáz- vagy 
távfűtési lehetőséggel és nem részesültek gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződésük alapján korábban 
támogatásban.  
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban. Háztartásnak 
minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége. Tehát az üresen álló házakra, továbbá azokra a lakásokra, ahol bár laknak, de oda 
nincsenek lakó- vagy tartózkodási helyre bejelentkezve lakók, nem lehet támogatást igényelni! 

Az igénybejelentést szíveskedjenek az igénylők figyelmesen átolvasni, mert annak aláírásával 
az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy nem részesült korábban támogatásban. 
Hozzájárul továbbá, hogy ellenőrzés céljából a katasztrófavédelem munkatársai helyszíni ellenőrzést 
tarthatnak az ingatlanon, illetőleg hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.  
A www.alsonemedi.hu oldalon megtalálható a teljes eljárásrend, az igénybejelentő lap és az adatkezelési 
tájékoztató.  

A támogatást természetben, tehát tüzelőanyag formájában fogják megkapni a jogosultak. Az 
igénylő lapon meg kell jelölni, hogy milyen tüzelőanyagot kíván igényelni és azon később  módosítani 
nem lehetséges. 
A helyi önkormányzat – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – kiválasztja azokat 
a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a későbbiekben meghatározott határidőn belül átvehető. A 
vállalkozással az önkormányzat megállapodást köt a tüzelő biztosítására. A Polgármesteri Hivatal az 
igénylő részére igazolást fog kiállítani a jogosultságról, valamint a kiválasztott  vállalkozót tájékoztatja 
a jogosultak adatairól. A tüzelőt a vállalkozó adja ki az igénylő részére, melyről nyilvántartást vezet és 
elszámol az önkormányzat felé.  

Kérjük a határidő betartását a lakosság részéről, mert a megkésett kérelmek rögzítésére nem lesz 
lehetőség! További kérdések esetén forduljanak a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához 
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken: 06-29/337-101/16-os mellék,  elektronikusan   
hatosag@alsonemedi.hu e-mail címen. 
 
       Dr. Percze Tünde  jegyző sk. 


