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Tisztelt Igénybejelentő!
A 2019. december 15-ei határidővel teljesítendő, a téli rezsicsökkentéssel összefüggő intézkedések
végrehajtása Önkormányzatunk részéről a végéhez közeledik. A biatorbágyi háztartásoktól érkezett
240 db igény, mely tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, valamint
pellet/brikett fűtőanyagra vonatkozott, nagy része teljesítésre került, saját költségvetésből biztosított
házhozszállítással.
A végrehajtásra vonatkozóan a lakosságtól, valamint a Képviselő-testület tagjaitól számos észrevétel
érkezett. A lebonyolítást és a házhozszállítást (illetve annak költségének átvállalását) megköszönő
pozitív visszajelzések mellett, a tűzifát igénylők részéről mennyiségi kifogások is érkeztek. A
pellet/brikett és tűzifa fűtőanyag átadásával megbízott vállalkozó a szerződésnek megfelelően
teljesítette a feladatát, ez év április hónapban az elszámolás is megtörtént. Az elszámolás értelmében
a 174 fő tűzifát igénylő biatorbágyi lakos közül mindössze 10 fő részére hiúsult meg az átadás, ők
részben elköltöztek, nem tudták felmutatni a névre szóló Igazolást (mely egyébként Hivatalunk
Igazgatási Osztályán ismételten kiállítható), illetve mert megtagadták az átvételt.
Mindezek ellenére Önkormányzatunk képviseletében az a döntés született, hogy a tűzifát igénylők
részére, a mennyiségi kifogások miatt, felajánljuk a kompenzáció lehetőségét. Amennyiben igényt
tart a kormányzati téli rezsicsökkentés keretében átadott tűzifa mennyiségének Önkormányzatunk
által történő kiegészítésére, az alábbiak szerint veheti át a tüzelőanyagot:







a Kontz Tüzép telephelyén (2051 Biatorbágy, Dózsa György út 52.)
felmutatja a mellékelt, névre szóló Igazolást
2019. december 9. (hétfő) és 2019. december 14. (szombat) közötti időszakban, a telephely
nyitvatartási idejében: H-P: 8:00 és 17:00 óra között, Szo.: 8:00-12.00 között
a telephelyen jelenlévő, kijelölt önkormányzati alkalmazottnak,
az alkalmazott közreműködésével és iránymutatásával átveszi a mintegy 5.500,- Ft értékű, 33
cm-es hasított tűzifát (1 db, 1x1x1,7m kalodás kiszerelésű, 33 cm-es hasított tűzifa 8 fő
igénylő között kerül szétosztásra),
a szállítóeszközbe történő tűzifa berakodását és a szállítást önállóan megoldja (ebben nem
tudunk további segítséget nyújtani).

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Önkormányzatunk saját költségvetéséből, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak közreműködésével biztosított kompenzáció egy lehetőség, mellyel kérjük,
akkor éljen, ha a fenti, átvételre vonatkozó feltételeket el tudja fogadni. A rezsicsökkentéssel
kapcsolatosan továbbra is Hivatalunk Igazgatási Osztályának vezetőjétől, Pomaházi Krisztinától
kérhető segítség ügyfélfogadási időben személyesen, az igazgatas@biatorbagy.hu címen, a 30/6974095 telefonszámon, illetve a 23/310-174/218 melléken.
Biatorbágy, 2019. november 25.
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