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Tiszteli Elnök Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján benyújtjuk
„Az Otthon Melege Program tüzel őberendezések korszerűsítése érdekében történő
megnyitásának szükségességérő l” szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatoljuk ,

Budapest, 2016 . szeptember P

Vágó Sebestyén

Jobbik

Szilágyi György
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Az Országgyű lés

-12016. ( . . .) OGY

határozat a

Az Otthon Melege Program tüzel őberendezések korszerűsítése érdekében történ ő
megnyitásának szükségességéről

Az Országgyű lés – tudatában annak, hogy az élet-és vagyonbiztonság mindenek előtt álló, é s
sok rászoruló család képtelen a saját erejéb ől előteremteni az ezt biztosítani tudó
tüzelőberendezés-korszerűsítéshez és cseréhez szükséges anyagi forrásokat, ezen beruházások
megvalósíthatósága érdekében – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a korábbi, a háztartási nagygépek cseréj e
támogatásának mintájára írjon ki pályázatot annak érdekében, hogy a magyarország i
lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, els ősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládo s
természetes személyek vissza nem térítend ő állami támogatásban részesülhessenek a
tüzelőberendezésekkel kapcsolatos, szükséges munkálatok elvégzésére .

2. Az I . pontban foglalt pályázat terjedjen ki :
- az égéstermék-elvezetők felújításával, kibélelésével, illetve korszer űsítésével kapcsolato s
munkálatok,
- a korábbi nyílt égésterű tüzelőberendezések kötelező cseréjével, illetve a fűtésrendszer
ehhez kapcsolódó korszerűsítéséhez kapcsolódó költségek ,
- jó minőségű , laboratóriumi körülmények között bevizsgált és a kéménysepr ő-szakemberek
által is javasolt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a T űzvédelmi Hatóság el ő írásainak
megfelel ő szén-monoxid riasztó készülékek megvásárlásának, beüzemeléséne k
támogatására .

3. Az 1 . pontban foglalt pályázat benyújtása és a kifizetés során el őnyben kell részesíteni azon
igényléseket, amelyek – az ezt alátámasztó hatósági felhívás és kötelezés megléte esetén –
közvetlen életveszély elhárításához szükséges beruházások költségeinek fedezése érdekébe n
kerülnek benyújtásra .

4. Az 1 . pontban foglalt pályázat során nyújtott állami támogatás mértéke az igazolt költsége k
legfeljebb 80%-áig terjedhet .

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .
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Indokolá s

Az Otthon Melege Program keretében a korábbiakban lehetősége volt a lakosságnak a
hűtőgépek és mosógépek cseréjére, amellyel rengeteg rászoruló élt is, így a programokr a
megállapított keretösszegek hamar elfogytak .

A részben önerős pályázati lehetőségek mintájára indokolt bevezetni egy olyan megoldást ,
amely a kémények korszerűsítése, a vonatkozó Eti-rendelet el ő írásaira tekintettel a kazáno k
cseréje, illetve a fűtésrendszer ilyen jellegű korszerűsítéséhez kapcsolódó kiadások
támogatásának megvalósítása érdekében szükséges .

Mindenképpen olyan pályázati kiírásra lenne szükség, amely állami támogatással tesz i
lehetővé a kis keresetűek, nagyrészt nagycsaládosok és kisnyugdíjasok részére a berendezés -
vásárlást és rendszer-korszerűsítést . A fenti pályázatnál fokozott figyelmet kellene fordítan i
azon esetekre, ahol a kéménysepr őipari tevékenységet ellátó által jelzett élet-é s
vagyonbiztonságot veszélyeztető esetek, illetve a veszélyt jelentő el nem hárítot t
szabálytalanságok állnak fent, amely a szakemberek által dokumentálásra került és a
vonatkozó jogszabályi el őírásoknak megfelelően kötelezték a lakost a feltárt hibák
kijavítására (pl . kéménybéleltetés) .

A tüzelőberendezések hibái és hiányosságai kapcsán a kéményseprök által feltárt és jogosa n
megkövetelt műszaki hibákat ugyanis mind a saját . mind a közösség jól felfogott érdekében
mielőbb meg kell tudnia a tulajdonosnak oldani az élet-és vagyonbiztonság védelme
érdekében .

Éppen ezért támogatni szükséges az égéstermék-elvezetők (vagyis a kémények) felújításával,
kibélelésével, vagy éppen korszerűsítésével kapcsolatos munkálatokat . a korábbi nyílt
égésterű tüzelőberendezések kötelező cseréjét (a 813/2013/EH rendelet és a 65/2011 (IV .15 )
Korra. rendelet előírásai alapján) és az azzal kapcsolatos berendezések cseréjét ,
korszerűsítését, továbbá olyan jó minőségű . laboratóriumi körülmények közt bevizsgált és a
kéményseprő szakemberek által is javasolt CO (szén-monoxid) riasztó készülékek
megvásárlását és beüzemelését, amelyek megfelelnek az NFH, illetve a Tűzvédelmi Hatóság
elő írásainak ,

A fenti költségek háztartásonként akár 1-2 millió forintra is rúghatnak, amelyeket egy átlago s
keresetű háztartásban képtelenek a családok kigazdálkodni, tekintettel arra, hogy eg y
kazáncsere költsége minimálisan a legolcsóbb, 300 ezer forintos kondenzációs készülé k
esetén is legalább 800 ezer forint (a készülékcsere mellett az új égéstermék-elvezet ő
kialakítása, továbbá a korábbi ftítésrendszer kompatibilissa tétele az új tüzel őberendezéshez ,
továbbá a tervezés és kivitelezés költségei) .
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A költségekhez történő lakossági hozzájárulás természetesen követelmény, a 80%-o s
támogatási arány azonban arra tekintettel került megállapításra, hogy a teljes költség igen
magas, annak egy részét kigazdálkodni is nagy terhet jelent egy — nagyrészt rászoruló — csalá d
számára. Az érintett háztartások hozzávet őleges számával kalkulálva a teljes támogatás i
összeg több milliárd forintot tehet ki .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

