
Felsőlajos Község Önkormányzata 
 
LMKOHFL/21-4/2019. 
 
 

Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve 
2019. március 19. 

 
 
 
 
  
 

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya: 
 

13/2019. (III.19.)   Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 
egyszeri támogatásának végrehajtásáról 

 

  



2 
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 19-én 13.00 
órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros István képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 3 fő. 
Bejelentéssel távol: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos képviselő (2 fő) 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
             
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Kun János alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. 
Juhász Gyula polgármester és Czigány Lajos képviselő jelezték, hogy a mai Képviselő-testületi 
ülésen nem tudnak részt venni. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Van-e esetleg 
valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi ponttal, 
kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi ponttal fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások  
egyszeri támogatásának végrehajtásáról  

Juhász Gyula 
polgármester 

 

1. napirendi pont: 
Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtásáról  

Kun János alpolgármester: Megkérem Jegyző Urat a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa 
a Képviselő-testületet. 

dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Azok a háztartások, akik a 
rezsicsökkentés I. fordulójában tavaly tavasszal nem részesültek, 2018. október 15-ig 
igénybejelentéssel élhettek az önkormányzat felé, hogy a téli rezsicsökkentés II. fordulójában 
részesüljenek. Az I. körben azok részesültek, akik távhővel vagy gázzal fűtenek. Akik tavaly 
megkapták a 12.000 Ft-ot, ami a számlájukon a gázszolgáltató jóváírta. A benyújtott igények 
alapján megjött a támogató okirat, illetve a katasztrófavédelem ellenőrzést végzett a 
jogosultságok vonatkozásában. Néhány esetben megállapította, hogy jogosulatlanul igényelték, 
számukra támogatást nem fogunk nyújtani. A támogatás lebonyolításának módja az, hogy 
utalványt állítunk ki 12.000 Ft összegben. Gázpalack esetében háromszor 4000 Ft-os utalványt 
állítunk ki és a fennmaradó összeget a támogatottnak kell biztosítani. Az utalványokat jövő 
héten elkezdjük osztani. Most felhatalmazást kérünk a polgármesternek a támogatás 
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folyósításához szükséges intézkedések, szerződéskötésekhez, illetve 2020. február 14-ig az 
elszámolást nyújtsa be. Az utalványokat meg kell őrizni és át kell adni a vállalkozónak. 
Gázpalackot Farkas Tamás boltjánál lehet átvenni. Tűzifa, brikett, szén fűtőanyagokat a 
GOMÉP Kft-től lehet átvenni. Az utalványok 2019. december 15-ig használhatóak fel.  

Kun János alpolgármester: A jogosulatlan igénylőkkel szemben mit kell tenni? 

dr. Balogh László jegyző: A jogosulatlan igénylőkkel szemben a támogató okirat kötelező 
feladatává teszi szabálysértési, adott esetben büntető feljelentést tegyünk, illetve az utalvány 
értéken a visszaszerzését szintén az önkormányzat feladatává teszi. Képpénzben nem lehet oda 
adni, természetben kel biztosítani a fűtőanyagot. Az utalvány értéke csak a fűtőanyagra 
fordítható, a kiszállításra már a támogatottnak kell gondoskodnia.  

Kun János alpolgármester: A jogosulatlan igénylés oka lehet a tájékozatlanság miatt. 

dr. Balogh László jegyző: Akinek gázfűtése van az már megkapta. Akinek gázcsonkja van az 
jogosan igényli meg. Akinek órája van annak jóvá lett írva, ők nem kérhették volna. Tavaly 
meghirdettük a honlapon, a hírlapban igénybejelentő lapot tettünk. Aki 2018. október 15-ig 
nem adta be az igényét ebben már nem tud részesülni. A határidő jogvesztő volt. Felsőlajoson 
összesen 77 háztartás igényel tűzifát, propán-bután palackos gázt 6, szenet 2, pelletet/brikettet 
1 háztartás igényelt. Egyszer lehet módosítani a tüzelőanyagot. Az utalványokat jövő héttől 
kerülnek kiosztásra, az utalványokat át kell adni a vállalkozóknak és a vállalkozók az utalványra 
rávezetik tüzelőanyag fajtáját, súlyát. Ezután az utalványt a vállalkozóknak be kell vonnia és 
mögé kell tenni a számlát és ez alapján tudja az önkormányzat kifizetni az összeget. Az 
elszámolásnak ez feltétele lesz és nekünk 10 évig meg kell őrizni a bizonylatokat. 
 

Kun János alpolgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még kérdés észrevétel, 
javaslat a rezsicsökkentéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 

13/2019. (III.19.) ÖH. 
Döntés a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtásáról 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat és a BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú 
támogató okirat alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére 
12.000.- Ft összegű természetbeni támogatás nyújtása érdekében szükséges 
szerződéseket megkösse, a további szükséges intézkedéseket megtegye és a támogatás 
felhasználásáról 2020. február 14. napjáig a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé az ebr42 rendszeren keresztül elszámoljon. 

 
 Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2019. március 19. illetve folyamatos. 
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Kun János alpolgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai rendkívüli testületi ülést 
13.13 órakor bezárom. 
 

kmf. 
 

 
 

Juhász Gyula                                                                  dr. Balogh László sk. 
  polgármester  távollétében:                 jegyző 
 
 
 

 Kun János sk. 
alpolgármester 
 

 


