
 

TISZTELT  LAKOSSÁG 

BARNAKŐSZÉN IGÉNY FELMÉRÉS 

A Belügyminisztérium részéről érkezett felkérés alapján – figyelemmel a kialakult gazdasági helyzetre 

és energiakrízisra – kérjük együttműködésüket a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények 

felmérése érdekében. 

Kérem a településünkön élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező 

lakosságot, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan –a várhatóan felhasznált barnakőszén 

mennyiséget ( mázsában kifejezve) hivatalunknak bejelenteni szíveskedjék. 

Kérem, hogy bejelentésüket a www.balassagyarmat.hu oldalon valamint Balassagyarmat facebook 

oldalán megtalálható formanyomtatványon (vagy annak megfelelő tartalommal) jelentsék be az 

alábbi email címre: csildiko@balassagyarmat.hu 

A bejelentés során kérjük, hogy az alábbiak szerint járjanak el: 

1. egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy 

bejelentett tartózkodási helye az adott lakás 

2. egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési 

szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet 

3. 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 

4. A felmérés elsődlegesen az lakossági igények megismerését szolgálja és nem jelent 

automatikus támogatást. 

A bejelentések határideje 2022. szeptember 29. 16 óra. 

Balassagyarmat, 2022. szeptember 26. 

     Tisztelettel:   dr Varga Andrea sk. 
               jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balassagyarmat.hu/
mailto:csildiko@balassagyarmat.hu


 

IGÉNYBEJELENTŐ ADATLAP 

Lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatban 

 

Bejelentő neve:……………………………………………………………….. 

Bejelentő lakcíme:……………………………………………………………. 

2022/2023 fűtési szezonban jelentkező barnakőszén igény ( mázsában kifejezve):………………………. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy igénybejelentésemet az alábbiak szerint tettem meg: 

1. egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy 

bejelentett tartózkodási helye az adott lakás 

2. egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési 

szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet 

3. 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 

4. az adatbejelentés során, aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat az önkormányzat, 

mint adatkezelő az igénybejelentések felméréshez – az adatkezelési és adatvédelmi 

szabályok betartása mellett- kezelje 

 

Balassagyarmat, …………………………….. 

 

 

       …………………………………………………………… 

                        igénybejelentő 


