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Tájékoztató 

  
Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentés elnevezésű programjának végrehajtásával 

összefüggő kérdésekről 
 
 

 
Tisztelt Településfejlesztési Bizottság! 
 
A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről 
szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában rögzítette, hogy a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is részesülhetnek egyszeri természetbeni támogatásban. 
A 2019. december 15-ig történő végrehajtást illetően a Belügyminisztérium eljárásrendet bocsátott 
ki, mely értelmében 

- az érintett önkormányzatok lehetővé teszik, összesítik és haladéktalanul továbbítják a 
Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben 
nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról 
(igénybejelentés határideje: 2018.10.15., összesített adatok továbbítása: 2018.10.17.), 

- az érintett önkormányzatok – a beérkezett igénybejelentések alapján – kiválasztják 
és szerződést kötnek azokkal a vállalkozásokkal, ahol az igényelt, 12.000,- Ft értékű 
fűtőanyag meghatározott határidőn belül átvehető, 

- a jogosultak részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, mely birtokában 
átvehető az igényelt fűtőanyag, 

- a szerződött vállalkozás a megállapodás szerint nyilvántartást vezet a névre és fűtőanyagra 
szóló igazolás birtokában kiadott fűtőanyagról és elszámol az önkormányzattal. 

A biatorbágyi háztartások által benyújtott 240 db igénybejelentő lap összesítése megtörtént, ennek 
alapján az igényelt, egyenként 12.000,- Ft értékű fűtőanyagok száma: 

a) tűzifa:      175 db 
b) szén:           10 db 
c) propán-bután palackos gáz:    23 db 
d) propán-bután tartályos gáz:      1 db 
e) pellet/brikett:        31 db 

Az összesített igénybejelentéseket a kormányzatnak jóvá kellett hagynia, ezt 1602/2018. (XI.27.) 
számú, tehát 2018.11.27. napján kelt határozatában tette meg, egyúttal rögzítette, hogy Biatorbágy 
tekintetében 240 igénybejelentő háztartás jogosult a támogatásra, ez összességében 2.880.000,- Ft 
támogatást jelent. Kormányhatározat sem az önkormányzatokra, sem a vállalkozásokra nem 
terhelte ezen összeg megelőlegezésének kötelezettségét,  Önkormányzatunk számlájára 
2018.12.21. napján érkezett ezen pénzösszeg, ettől az időponttól kezdve lehetett érdemben 
szerződéseket kötni, hiszen a szerződések teljesítési határidőket, szoros elszámolásokat stb. is 
tartalmaznak.  
A feladat végrehajtásával megbízott Igazgatási Osztály vezetője számos vállalkozóval, erdészettel 
egyeztetett. Az egyeztetések során az alábbi problémák merültek fel: 
 nincs Biatorbágyon olyan vállalkozás, amely valamennyi típusú fűtőanyag átvételét 

biztosítani tudta volna telephelyén, 



 a Biatorbágy környéki nagyvárosokban működő vállalkozások, erdészetek egyike sem 
vállalta (nincs rá munkaerő), hogy kiporciózzon és valamilyen szállítható, zsákos formában 
biztosítson 12.000,- Ft értékű tűzifát, 

 a 12.000,- Ft értékű tűzifa már olyan mennyiség, amelynek elszállítása fuvart igényel (nem 
fér el pl. egy személyautó csomagtartójában), ez a szállítás a Kormányrendelet szerint a 
lakosokat terhelné, 

 a legtöbb igénylő külterületi lakos, 
 az egységes nyomtatványon együttesen „pellet/brikett” tüzelőanyag típust lehetett 

kiválasztani, azonban egyes fűtőberendezések esetén egyik vagy másik használata nagyon 
nem ajánlott, tehát ezeket külön-külön, igény szerint célszerű biztosítani. 

 
Fentiek alapján polgármesteri döntés alapján 
 olyan, pellet, brikett, valamint tűzifa fűtőanyagot biztosító vállalkozás került kiválasztásra, 

amely a kiporciózást és előzetesen egyeztetett időpontban a házhozszállítást is vállalta, az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének szociális kerete terhére. A nagy mennyiségű 
fűtőanyag értékére (mintegy 2,4 millió Ft) tekintettel a vállalkozásnak előleget is szükséges 
volt biztosítani. 

 A szén fűtőanyagot csekély létszámú igénylő kérte, részükre 12.000,- Ft értékben, zsákos 
kiszerelésben megvásárlásra került a fűtőanyag (szerződéskötésre nem volt szükség), a 
Városgondnokság munkatársai vállalták a házhozszállítást.  

 A propán-bután tartályos gázt igénylő 1 fő úgy tudja felhasználni a támogatást, hogy az 
összeg jóváírásra kerül a telepített gáztartály feltöltésekor jelentkező költségből. Az igénylő 
a szerződéskötés érdekében - megkeresésünkre - nyilatkozott a tervezett feltöltés 
időpontjáról, a vállalkozó adatairól. 

 A propán-bután palackos gázt igénylők többféle módon használhatják fel a támogatást, 
Biatorbágyon még a nyitvatartási időt tekintve is a legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozó 
segíti a feladat végrehajtását. A vállalkozó havonta, utólag számol majd el 
Önkormányzatunkkal. 

Január végén megkezdődhetett a lakosság kiértesítése: egységes tájékoztató levelet kaptak a téli 
rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatban, illetve az Igazgatási Osztály részéről kiállított, 
személyazonosító adatokat, fűtőanyagot, átvétel módját tartalmazó, átvételre jogosító hivatalos 
igazolásokat is kézhez kapták. A lakosság a lebonyolítással kapcsolatban felmerült kérdések 
esetén az Igazgatási Osztály vezetőjéhez fordulhat, a tájékoztatóban megadott, számos 
elérhetőségek valamelyikén. 
A már említett Kormányhatározat tehát 2019.12.15. napját jelöli meg a teljesítés végső 
határidejének, Önkormányzatunk ezzel szemben február-március hónapokban szeretne a 
végrehajtásnak eleget tenni.  
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.  
 
Biatorbágy, 2019. február 15.  
 

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 

 
 

Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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