
 
Érkezett:      napján 
 
Az adatlap benyújtható:        
Algyői Polgármesteri Hivatal 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
 

A D A T L A P 
 

barnakőszén igények előzetes felméréséhez 
 

Adatszolgáltató adatai: 
 

Név: _____________________________    Szül. idő: ________________ 

Telefonszám: ___________________ 

Bejelentett lakóhely: 

  _______________,      u.   hsz.   em.   a. 

Bejelentett tartózkodási hely: 

  _______________,      u.   hsz.   em.   a. 

Életvitelszerűen bejelentett 

lakóhelyemen*  tartózkodási helyemen* élek. 

 
A fenti címen fűtött ház /lakás területe: _______ m2. 
 
A háztartás** tagjainak száma: ____ fő. 
 
Nyilatkozom, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem. 

A következő fűtési szezonban a háztartás által várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén 
mennyiség: 

____________ mázsa. 

Az adatlap beérkezési határideje: 2022. szeptember 28. 12 óra 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési 
Csoportja személyes adataimat a beérkezett adatok összesítése során kezelje.*** 

 

Algyő, 2022. szeptember __ 
_____________________________ 
Adatszolgáltató aláírása 

* megfelelő aláhúzandó 
**háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége 
***A vonatkozó adatkezelési tájékoztató https://www.algyo.hu/adatkezelesi-tajekoztato felületen található. 

https://www.algyo.hu/adatkezelesi-tajekoztato


 
T Á J É K O Z T A T Ó 

 
a barnakőszén igények előzetes felméréséhez 

 
Magyarország Kormánya kérésére Algyő Nagyközség Önkormányzata felmérést végez az 
algyői lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez. 
 
A felmérés célja, hogy országos szinten biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges 
tüzelőanyag és valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerüljön a döntéshozók elé. 
 
A barnakőszén igények összesítése során egy háztartásból egy adatlap vehető figyelembe, 
függetlenül attól, hogy hány család / generáció lakik egy házban/lakásban. 
 
Az összesített adatokat (bejelentéssel élő háztartások száma és jelzett barnakőszén 
szükséglet) az önkormányzat 2022. szeptember 30-a 12 óráig juttatja el a Magyar 
Államkincstár részére. 
 
A ház/lakás területe és a háztartás tagjainak száma tájékoztató jellegű adat, a telefonszámra 
az esetleges egyeztetés miatt van szükség. 
 
Kérjük, hogy csak abban az esetben töltse ki az adatlapot, ha széntüzelésre alkalmas 
fűtőberendezéssel rendelkezik. 
 
Az adatlap online történő benyújtásának lehetséges módjai: 
• Ügyfélkapus regisztrációt követően 

➢ az adatlap csatolásával beküldhető a https://epapir.gov.hu/ weboldalon 
• az adatlap csatolásával beküldhető a ludanyi.attila@algyo.hu e-mail címre. 
 
Az adatlap papír alapon benyújtható ügyfélfogadási időben: 

➢ Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportjánál (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40.) 

 
Postai úton való feladás esetén postacím: Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40. 
 
Az adatlap beérkezési határideje: 2022. szeptember 28. 12 óra 
 
(A határidő rövidsége miatt a postai úton történő benyújtást nem javasoljuk.) 
 
Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi 
automatikus támogatást! 


	A D A T L A P

