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

eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása tárgyában 

 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 
intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) előírásai alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások 
háztartásonként egy darab jelen tájékoztató 1. melléklete szerinti igénybejelentést 
nyújthat be Borzavár Községi Önkormányzatnál legkésőbb 2018. október 15. 
napjáig, mely határidő elmulasztása jogvesztő. 

Fontosabb információk: 

 Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. 
 Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a 

bejelentett tartózkodási helye. 
 Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag 

fajtáját, amely később nem módosítható. 
 A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak 

az igénybejelentésre. 
 Az Önkormányzat a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy az 

adott háztartásra vonatkozóan nyújtottak-e be a Korm. határozatra 
hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt 
további igénybejelentést nem fogadja be. 

 Az igénybejelentések összesített adatairól az Önkormányzat tájékoztatást ad a 
Belügyminisztérium részére 2018. október 17-éig. 

 A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság az igénybejelentésekkel összefüggésben ellenőrzést folytat le! 

 

Az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat, valamint a Korm. határozat 
végrehajtásához kapcsolódó eljárásrend, valamint mellékletei a 
https://www.borzavar.hu/fooldal/tajekoztatok-felhivasok.html címen elérhetők, 
illetve letölthetőek. 

Igénybejelentő nyilatkozat, illetve a hozzá kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató fenti 
címről letölthető, továbbá a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodájában, a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal földszint 108. irodában (8420 



Zirc, Március 15. tér 1.) és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári 
Kirendeltségén (8428 Borzavár, Fő út 43.) papír alapon átvehető. 

A kitöltött, az igénybejelentő által aláírt Igénybejelentő nyilatkozatok benyújtása: 

Postai úton a Borzavár Községi Önkormányzat címére (8428 Borzavár, Fő út 43.) 
A borítékra kérjük ráírni, hogy „Téli rezsicsökkentés”. 

Elektronikus úton: https://epapir.gov.hu honlapon keresztül Borzavár Községi  
Önkormányzat Hivatali Kapujára (KRID azonosító: 302159365). 
 
Bővebb tájékoztató elérhető az elektronikus ügyintézésről: 
https://zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/e-
ugyintezes 
vagy 
http://www.borzavar.hu/e-ugyintezes.html 
 
Személyesen – ügyfélfogadási időben - a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 
földszint 108. iroda (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), vagy a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségén (8428 Borzavár, Fő út 43.). 

 

Borzavár, 2018. augusztus 21. 

 

 

 Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
  

 


