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PETHŐ MELÁNIA

A városháza közleménye szerint 
azon családok és egyedülálló 
személyek igényelhetnek fűtés-

támogatást, akik lakásuk fűtésére táv-
hőt, földgázt, tűzifát, szenet, fűtőolajat, 
vagy villamos energiát használnak. Fá-
val, gázzal vagy elektromos árammal 
történő fűtés esetén a családon belüli, 

egy személyre eső nettó jövedelem nem 
haladhatja meg a 615 lejt, a távfűtés 
esetében pedig a 786 lejt. Akik egyedül 
élnek, azoknál távfűtés esetén a jöve-
delem legtöbb 1082 lej lehet, az egyéb 
fűtéskategóriáknál változatlanul 615 lej 
a felső küszöb.

Az igénylési formanyomtatványok a 
polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5. 
szám alatti szociális irodájában vehetők 
át.

A procedúra változatlan

A pénzügyi és a mezőgazdasági irodák 
az igazolásokat idén is belső rendszer 
alapján állítják ki az igénylőknek, így 
ők csak a támogatási kérelmet kell ki-
töltsék. „Nagyon fontos, hogy a család 
összetételét, jövedelmét igazoló doku-
mentumokat hozzák magukkal” – ol-
vasható a közleményben. A kérelemhez 
szükséges csatolni a személyazonos-
sági igazolványok másolatait, a 14 év 
alatti  gyermekek esetén a születési bi-
zonyítványok másolatát, adott esetben 
örökbefogadási vagy gyermekelhelye-
zési bírósági végzést, illetve a jövedel-
met igazoló iratokat (munkahelyi iga-
zolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli 
segélyt igazoló szelvény; gyermekne-
velési támogatásról igazolás, gyermek-
segélyt igazoló szelvény; ösztöndíj ese-
tén iskolai igazolás, magánvállalkozás 
esetében a pénzügyről igazolás). Ha 
az igénylőnek nincs jövedelme, kézzel 
írott nyilatkozatot kell csatoljon az ak-
tacsomóhoz.

A jogosultságot kizáró javak

Kizáró jellegű, vagyis az igénylő nem 
kap támogatást, ha 10 évnél fi atalabb 
személygépkocsi vagy motorkerékpár, 

vagy több, 10 évesnél régebbi személy-
gépkocsi vagy motorkerékpár, haszon-
gépjármű, tehergépkocsi, utánfutó, 
autóbusz, mikrobusz, lakókocsi van 
a tulajdonában. A jogszabály kitér a 
mezőgazdasági gépekre is. Traktor, 
arató-cséplő gép, olajprés, malom 
szerepel a jegyzékben, továbbá fafel-
dolgozó gépek és 3000 lejnél nagyobb 
összegű banki betét tulajdonosa sem 
kaphat támogatást. Továbbá az sem 
jogosult a fűtéstámogatásra, aki 1000 
négyzetméternél nagyobb belterület-
tel rendelkezik városon, illetve 2000 
négyzetméternél nagyobb belterülete 
van falun.

A változásokat jelenteni kell

A saját felelősségre kitöltött forma-
nyomtatványokat a mellékelt igazoló 
okiratokkal együtt a polgármesteri 
hivatal szociális irodáján lehet lead-
ni minden típusú támogatásra. A tá-
mogatás az 5 hónapos fűtési idényre 
igényelhető. Az egyszer megítélt támo-
gatás a fűtésszezon végéig érvényes, 
nem kell minden hónapban újra kérvé-
nyezni, de ehhez szükséges november 
20-ig benyújtani az igénylési dossziét. 

Az öt hónap alatt történő bármilyen 
változást 5 napon belül jelenteni kell.

A támogatás a fűtési idényben bár-
mikor igényelhető – az adott hónap 
20-ig leadott kéréssel az igénylő az 
aktuális hónapra is megkaphatja a tá-
mogatást. 

A fűtéstámogatási igénylések fo-
gadásának programja: hétfő, kedd és 
csütörtök 9-15 óra között, szerdán 10-
18 óra között, pénteken 9-14 óráig.

Mától igényelhető a fűtéstámogatás
Az igénylési feltételek nem változtak

• Gyergyószentmiklóson szeptember 26-tól igé-
nyeltető a fűtéstámogatás a 2018. november 1. és 
2019. március 31. közötti fűtésidényre. A támogatás 
a jelzett időszakban bármikor kérvényezhető, de 
azok, akik a teljes fűtési szezonra szeretnének pót-
lékot kapni, legkésőbb november 20-ig kell leadják 
a szükséges aktacsomót. Az igénylési feltételek a 
tavalyi idényhez képest nem változtak.

Közeleg a 
tél. Az idei 
fűtésszezonban 
is támogatás 
igényelhető
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Távfűtésre kérvényezik legtöbben a pótlékot
Az elmúlt idényben összesen 771 fűtéstámogatási igénylést nyújtottak be a 
gyergyószentmiklósiak, ebből 478-at távfűtésre, 270-et fafűtésre, 19-et gáz-
zal történő, 4-et pedig elektromos fűtésre hagytak jóvá. Leggyakoribb kizáró 
ok a gépjármű kora, valamint a 3000 lejt meghaladó banki letét – olvasható a 
közleményben.

Kérvényezhető a távfűtés elindítása
Bár az utóbbi napokban 0 Celsius-fok körüli volt Gyergyó-
szentmiklóson a hajnali hőmérséklet, még nem indította el 
a fűtést a távhőszolgáltató. A törvényes előírások szerint 
ezt akkor köteles megtenni, hogyha három egymást követő 
napon 10 Celsius-fok alatt van az átlaghőmérséklet, de leg-
később november 1-jén üzembe kell helyeznie a rendszert. 
Amennyiben egy lépcsőház közössége igényli a fűtés korábbi 
elindítását, írásban le kell jelezniük azt a Hőszolgáltató 
Központnak. A kérést az ügyfélfogadóba kell leadni, a lakó-
közösség fele plusz egy személy beleegyezésével, aláírásá-
val. A kérés mellé csatolni kell a lakóközösséget összesítő 
táblázatot és az elindítást kérvényezők aláírását is – tudtuk 
meg a városháza szóvivőjétől.

Most már át is lehet menni
B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Pár napig sáncból sáncba vezetett 
több átjáró is Gyergyószentmikló-
son. Az önkormányzat szakcégtől 

rendelte meg a város területén lévő gya-
logátjárók újrafestését. A régi átkelők 
megerősítése mellett egyet elköltöztet-
tek és négy újat is kijelöltek, ezekkel 
volt a probléma. Len Emil alpolgármes-
ter elmondta, az történt, hogy mielőtt a 

táblákat kihelyezték volna, és a vízelve-
zető sáncoknál a szükséges munkála-
tokat elvégezték volna, a cég felfestette 
az útra az átkelőket. Ezért történt meg, 
hogy árokból árokba vezettek az átjá-
rók. A problémát orvosolták, a forgalmi 
szabályoknak megfelelő jelzőtáblákat 
kihelyezték és átereszeket alakítottak 
ki. Most már biztonságosan át lehet 
kelni az amúgy forgalmas szárhegyi út 
kőkereszti szakaszán is. A vízelvezető 
sáncokon kialakított hidacskákat nem-

sokára járólapokkal fogják burkolni. 
Az alpolgármestertől azt is megtudtuk, 
további két gyalogátjáró létrehozását 
tervezik a Kossuth Lajos utcában.

Immár használható is a gyalogátjáró
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