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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
BARNAKŐSZÉN IGÉNY FELMÉRÉSÉRŐL
Tisztelt Lakosok!
A Kormány az év elején szomszédunkban kirobbant háború, a bevezetett gazdasági szankciók
következtében jelentősen megváltozott gazdasági környezet, valamint a drasztikusan emelkedő energia
árak okozta energia krízis következményeinek csökkentése érdekében – a pénzügyi lehetőségekhez
viszonyítva – a lakossági téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag biztosításáról gondoskodni kíván.
A fent leírtakra tekintettel a Belügyminisztérium a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérését
rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízták meg.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a településen barnakőszén-tüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel rendelkező személy, akinek a bejelentett lakhelye, illetve tartózkodási helye a
településen van, barnakőszén igényét Úrhida Község Önkormányzata felé a mellékelt
bejelentőlapon személyesen vagy a hivatal.urhida@datatrans.hu e-mail címen jelentheti be.
Egy háztartással kapcsolatban, csak egy személy élhet igénybejelentéssel!
(Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.)

AZ IGÉNYBEJELENTÉS HATÁRIDEJE: 2022. SZEPTEMBER 29. 12:00 ÓRA
(Az ezen időpont után beérkező igényeket az önkormányzat nem tudja továbbítani.)
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzatot csak a lakossági igények felmérésében való
közreműködéssel bízták meg. Az önkormányzat sem az egy háztartás által igényelhető barnakőszén
mennyiségéről, sem annak áráról, a juttatás módjáról nem rendelkezik információval, ezért
munkatársaink ilyen irányú kérdésükre nem tudnak felvilágosítással szolgálni.
Úrhida, 2022. 09. 20.
dr Pahola Tünde
jegyző
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BARNAKŐSZÉN IGÉNY BEJELENTÉS
Igénybejelntő neve:..................................................................................................................................................
Születési neve:..........................................................................................................................................................
Születési helye: …................................................................. Születési idő:…………év……………hó.…….nap.
Anyja neve: …..........................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ……………………………………………..………………….
Adóazonosító jele:…………………………………………………………………………….……………………
Állampolgársága: magyar, egyéb: ................... …………………………………………………………………..
Lakóhely1:…………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………….……………
Életvitelszerűen a………….…………………………………………………………………………....címen élek.
Igénybejelentő telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………
E-mail címe (nem kötelező megadni):......................................................................................................................
Barnakőszén mennyisége: ……………. mázsában kifejezve.
Hozzájárulok, hogy az önkormányzat az igényfelméréssel kapcsolatos eljárásban az általam közölt személyes
adataimat kezelje.

Úrhida, 2022. szeptember. ……

…………………………………………
igénybejelentő

