
Kérdőív

Barnakőszén szükséglet felmérés Tardos, Vértestolna

A kérdőív kitöltését 2022. szeptember 29-én déli 12 órai érkezéssel
 kérjük Hivatalunkhoz eljuttatni!

Az adatszolgáltató adatai:
Név: ……………………………………………..
Lakcíme: ……………………………………………..

Van-e széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése? (a megfelelő válasz aláhúzandó)
Igen/ Nem

Téli fűtéshez szükséges barnakőszén mennyisége ? (Kérjük, hogy a mennyiséget mázsában 
(q) adja meg a teljes fűtési szezonra! Csak egy számot írjon!)
............................. (q) mázsa 

A  papír  alapú  kérdőív  a  Tardosi  Közös  Önkormányzati  Hivatalban,  illetve  annak  Vértestolnai
Kirendeltségén kérhető, és az ott elhelyezett gyűjtődobozba bedobható.

A  kérdőív  Tardos,  illetve  Vértestolna  Községek  Önkormányzatának  honlapján is  elérhető.
(https://tardos.hu/; http://www.vertestolna.hu/) 

A kérdőív e-mail útján is megküldhető:
Tardos település vonatkozásában: a ph@tardos.hu 
Vértestolna település vonatkozásában: info@vertestolna.hu
Kérem, hogy e-mail esetén a levél tárgyaként minden esetben jelöljék meg: Barnakőszén felmérés

Lakossági igénybejelentés feltételei:
 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

 egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve
bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

 egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan
felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fent nevezett személy, mint a kérdőív kitöltője, és mint adatszolgáltatással érintett személy az igénybejelentés
során  hozzájárulok,  hogy  személyes  adataimnak  az  önkormányzat  (Tardosi  Közös  Önkormányzati  Hivatal,
Tardos Község,Vértestolna Község Önkormányzata)     általi kezeléséhez, illetve az igényt bejelentő háztartásokról,
és  az  igényekben  megjelölt  barnakőszén  mennyiségéről  összesítő  lista  készítéséhez,  továbbításához  a
Belügyminisztérium, illetve az általa megbízott adatkezelő részére.

A kérdőív kitöltése  a későbbiekre nézve nem alapoz meg igényjogosultságot  a válaszadó részére,  sem
kötelezettséget sem a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal, sem Tardos Község sem Vértestolna Község
Önkormányzata részéről.

Kelt: 

Az adatszolgáltató adatai:
Aláírás: 

……………………………………………
Név: 

……………………………………………
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