
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018. (XII. 21.) rendelete 

a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a téli rezsicsökkentésben korábban nem 

részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri 

támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban meghatározott feladatainak 

végrehajtása céljából, a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzési valamint Szociális és 

Humánügyek Bizottságainak véleményének kikérését követően, a 2018. évi téli 

rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatásának elosztásáról és 

feltételeiről az alábbiakat rendeli el.  

 

1. § 

 

(1) A Polgármester utalvány formájában, 2019. január 31-ig adja át az előzetes igényfelmérés 

során, 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére a téli rezsicsökkentésben 

korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 

háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban 

(továbbiakban: Korm. határozat) meghatározott támogatás egy háztartásra eső összegét, azaz 

12.000 forintot.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott utalvány tartalmazza: 

a.) az utalvány felhasználására jogosult háztartás nevében az (1) bekezdésben meghatározott 

igényfelmérés során bejelentett személy nevét és lakcímét,  

b.) az utalvány felhasználási formájának megjelölését, az (1) bekezdésben meghatározott 

igénybejelentés során a jogosult által közölt feltételek szerint,  

c.) az utalvány felhasználhatóság legkésőbbi időpontját.  

 

(3) A jelen rendeletben meghatározott utalvány 2019. december 15-ig használható fel. 

 

(4) A Polgármester a tüzelőanyag természetbeni biztosítására, keret-megállapodást köt a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező, tevékenységében érintett, azon gazdálkodó szervezetekkel, akik 2019. január 11-ig 

a támogatás kiosztásában való részvételi szándékukat nyilatkozatukkal jelzik az Önkormányzat 
felé.  

 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott keret-megállapodásban a támogatás felhasználására 

vonatkozó feltételeket úgy kell szabályozni, hogy az (1) bekezdésben meghatározott utalvány 

felhasználása során a jelen bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátozások teljesüljenek. 

A jelen bekezdés szerinti keret-megállapodásban teljesítése során, az azt kötő gazdálkodó 

szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az utalvány 

a.) kemény lombos tűzifa beszerzésére való felhasználása esetén legalább 0,37 erdei m3 

tűzifa,  

b.) lágy lombos tűzifa beszerzésére való felhasználása során legalább 0,5 erdei m3 tűzifa,  

c.) szén beszerzésére való felhasználása során legalább 4 q barnakőszén 

d.) gázpalack beszerzésére való felhasználása során legalább 3 gázpalack-csere 

megszerzésére tegye jogosulttá az utalvány felhasználóját. 

 



(6) A keret-megállapodás feltételei között a természetbeni támogatás felhasználásának rendjét 

úgy kell szabályozni, hogy az utalvány ellenértéke nem tartalmazhatja a támogatás jogosult 

háztartás részére történő kiszállításának és a fa hasogatásának és fűrészelésének költségét. Az 

(5) bekezdésben meghatározott fa mennyiségek 100 cm hoszúságú, 5-25 cm törzsvastagságú 

rönkökben kerülnek meghatározásra, azonban a tüzelőanyag hasogatott és darabolt formában 

kerül kiszállításra.  

 

(7) A keret-megállapodásban részes gazdálkodó szervezet biztosítja, hogy a keret-

megállapodás megkötésétől az utalványok felhasználhatóságának idejéig folyamatosan 

rendelkezésre tart a jelen rendelet szerinti összes támogatásnak megfelelő, keret-

megállapodásban meghatározott mennyiségű tüzelőanyagot.  

 

(8) Az (5) bekezdésben meghatározott keret-megállapodásban részes gazdálkodó szervezet 

2019. december 15-ig biztosítja az általa a keret-megállapodásban vállalt tüzelőanyag 

átvételének a lehetőségét. Önkormányzat a ténylegesen átadott tüzelőanyagok ellenértékét a 

keret-megállapodást megkötését követően negyedévente, a gazdálkodó szervezettől a 

jogosultaktól átvett és az Önkormányzat részére a jelen bekezdés szerinti fizetési határidőt 

megelőzően legalább 7 nappal benyújtott utalványok tekintetében fizeti meg a keret-

megállapodásban részes gazdálkodó szervezetek részére, azzal, hogy az utolsó kifizetést 

legkésőbb 2019. december 31-ig szükséges teljesíteni. 

 

2. § 

 

(1) A jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott utalvány a természetbeni támogatás 

egyszeri felhasználására jogosít és nem ruházható át. 

 

(2) Az Önkormányzat 2019. január 17-ig hirdetmény útján tájékoztatja az igénybejelentést 

benyújtó háztartásokat azokról a gazdálkodós szervezetekről, akik a jelen rendelet szerinti 

tüzelőanyag kiosztására vonatkozóan keret-megállapodást kötöttek az Önkormányzattal.  

 

(3) Az Önkormányzattal jelen rendelet 1. § (4) bekezdése alapján keret-megállapodást kötő 

gazdálkodó szervezet köteles ellenőrizni, hogy az utalvány felhasználására, az utalványban 

meghatározott jogosult háztartás tagja által kerül sor. A jelen bekezdés szerinti ellenőrzési 

kötelezettség elmulasztása esetén, a támogatás jogosulatlan felhasználására vonatkozó 

jogkövetkezményeket a gazdálkodó szervezet viseli az Önkormányzattal szemben.  

 

(4) Az utalvány felhasználása során a jelen rendelet szerint keret-megállapodást kötő 

gazdálkodó szervezet köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy a jogosult háztartás részére adta 

át az utalványban meghatározott tüzelőanyagot és azt, hogy az megfelelt a jelen rendelet 1. § 

(5) bekezdése szerinti mennyiségi korlátozásoknak.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és 2020. június 30-én hatályát veszti.  

 

Füzesgyarmat, 2019. december 20.  

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 


