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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

	

Interpelláció

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121 . § (1) bekezdése alapján, interpellációt kívánok
benyújtani

Pintér Sándor
belügyminiszter úrnak ,

„A legszegényebbeket még a téli rezsicsökkentésből is kihagyják? ”

címmel .
Tisztelt Miniszter Úr !

Több mint negyven falu van az Ormánságban, ahol a lakók nem kapták meg az egyszeri, 1 2
ezer forintos rezsicsökkentést . A településekre korábban bevezették a gázt, de az ingatlanokb a
már nem. Emiatt nem kaphatnak tűzifa támogatást sem, gázszámlájukon pedig azért nem lehet
jóváírni az összeget, mert nem veszik igénybe a szolgáltatást .
Besencét például 14 éve kötötték be a vezetékes gázhálózatba . Ez a kis ormánsági fal u
pályázaton nyert rá pénzt, a csöveket azonban csak az ingatlanok határáig vezették el . A

tulajdonosok úgy számoltak, fával olcsóbb fűteni, ezért nem akartak áttérni a gázra .
A választások el őtt bejelentett, kiterjesztett, egyszeri 12 ezer forintos rezsicsökkentés, am i

egyszeri tűzifa támogatást jelent, csak azoknak a településeknek jár, ahol nincs vezetékes gáz .

Ez a helyzet rendkívül igazságtalan .
Az Ormánság Magyarország egyik legszegényebb területe, érthetetlen, hogy az itt lakók miér t

maradtak ki az elvileg mindenkinek járó rezsicsökkentésbő l .

Tekintettel arra, hog y
• a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló

1072/2018 . (III . 9.) Korm. határozat 5 . pontja alapján Ön volt a felel ős azért, hogy
megtegye a szükséges intézkedéseket az erre a célra biztosított többletforrásnak a

települési önkormányzatok szociális célú tüzel őanyag-vásárlásához kapcsolódó

támogatása céljára történő felhasználása érdekében, valamint arra, hog y

• a kiépített gázhálózattal nem rendelkez ő települések esetében a téli rezsicsökkenté s

kiterjesztésérő l szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 3 . pontja alapján Ön volt a

felelős azért, hogy a fával fűtő háztartásokhoz eljusson a 12 .000 forintos támogatás,



szükségesnek tartom az alábbi kérdések megválaszolását :

• Miért bünteti a Kormány az azon a közel 40 településen lakó embereket, aki k
kimaradtak a téli rezsicsőkkentésbő l? Náluk nem volt hideg a télen ?

• Ön szerint helyénvaló, hogy egyesek többször is érvényesíthették a 12 .000 forinto s
támogatást, míg többezer ember egyszer sem ?

• Felmérték-e már, hogy hányan maradtak ki a téli rezsicsökkentésb ől?
• Mikor fogják nekik odaadni a nekik is járó 12 .000 forintos támogatást ?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2018 . május 30 .

Korózs Laj o
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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