
Barnakőszén szükséglet felmérés 
Tardos, Vértestolna

Az év elején országunk szomszédságában kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági
szankciók  következtében  jelentősen  megváltozott  a  gazdasági  környezet,  az  energiaárak
drasztikusan megemelkedtek.

A kialakult  gazdasági helyzet,  energiakrízis  nagy erőfeszítést  kíván meg mindannyiunktól,
ugyanakkor  a  pénzügyi  lehetőségekhez  igazodva  a  Kormány  célja  továbbra  is  az,  hogy
biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A  fentiek  okán  a Belügyminisztérium  felmérést  készít a  széntüzelésre alkalmas
fűtőberendezésekről, és a téli időszakra szükséges szénmennyiségről.
Kérjük a lakosság együttműködését, és a kérdőív kitöltését  2022. szeptember 29. napján
déli 12 óráig. A kérdőív kitöltése 1-2 percet vesz igénybe!

A  papír  alapú  kérdőív  a  Tardosi  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  (2834  Tardos,
Rákóczi F. u. 10.), illetve annak Vértestolnai Kirendeltségén (2833 Vértestolna Petőfi S.
u. 67.) 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

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.

Együttműködésüket köszönjük!

Tardos, 2022. szeptember 20.

dr. Szmodis István János
jegyző

s.k.

http://www.vertestolna.hu/
mailto:info@vertestolna.hu
mailto:ph@tardos.hu
https://tardos.hu/

	Barnakőszén szükséglet felmérés
	Tardos, Vértestolna
	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

