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Keveseknek jár a fűtéstámogatás
Több fűtéstámogatási igénylést vissza kellett utasítani

• Igencsak megcsap-
pant azoknak a száma, 
akik fűtéstámogatás-
ban részesülhetnek 
ebben a téli idényben. 
A jelenség nem most 
kezdődött, hiszen az 
elmúlt néhány évben 
is tapasztalható volt, 
hogy egyre keveseb-
ben kaphattak fűtés-
pótlékot. Ennek oka 
egyrészt a megszigo-
rított feltételrendszer 
volt, ehhez járult 
hozzá idéntől, hogy 
megemelkedett a mi-
nimálbér, de a jogo-
sultsági küszöbérték a 
régi maradt.

B A R A B Á S  H A J N A L ,
B Í R Ó  B L A N K A

A székelyföldi nagyobb váro-
sokban ugyanaz a tapasz-
talat: egyre kisebb réteg jo-

gosult a fűtéstámogatásra, ezt híven 
tükrözik a polgármesteri hivatalok 
által rendelkezésünkre bocsátott 
adatok. Azokon a településeken, 
ahol hosszabb ideig tart a hideg tél, 
ez kifejezetten hátrányt jelenthet a 
szegényebb családoknak.

Visszautasított kérelmek

Biró Edit, a Csíkszeredai Polgár-
mesteri Hivatal szociális osztá-
lyának vezetője megkeresésünkre 

megosztotta az idei fűtésidényre 
leadott kérések összesített adatait. 
Ezekből kiderült, hogy november-

ben mindössze 176 fűtéstámogatá-
si igénylést iktattak a csíkszeredai 
városházán. Megoszlás szerint 104 
kérelmező távhőt, 50 földgázat, 
12 tűzifát, valamint 10 villamos 
energiát használ fűtésre. „A szi-
gorú feltételrendszer miatt kértük 
a kérelmezőktől, hogy a városhá-
zán adják le az igénylési iratcso-
mót, mert így ott helyben át tudtuk 
nézni, és sokat már akkor vissza 
is utasítottak, mert nem feleltek 
meg a jogosultsági feltételeknek” 
– magyarázta az osztályvezető. 
Tavaly közel kétszer ennyien igé-
nyeltek fűtéssegélyt Csíkszeredá-
ban, akkor ugyanis 344 kérést ik-
tattak, tavalyelőtt 500-at, azonban 
hat évvel ezelőtt 2500-nál is több 

igénylést jegyeztek. Egyébként a 
szociális segélyezetteknek is jár 
a fűtéspótlék, ebben az évben 58 

család részesül a tűzifára járó 58 
lejes támogatásban.

Több százzal kevesebben

Gyergyószentmiklóson a 2018-2019-
es fűtésidényre mintegy 300-al ke-
vesebb fűtéstámogatási igénylés 
érkezett a tavalyi év adataihoz ké-
pest a városházára. „Az igénylések 
elbírálása folyamatban van, legké-
sőbb december 5-ig kifüggesztjük 
a jogosultak listáját. Eddig 9 kérést 
kellett a jövedelemtúllépés vagy tíz 
évnél fi atalabb autó birtoklása mi-
att visszautasítani” – osztotta meg 
Fórika Krisztina, a gyergyószent-
miklósi városháza szóvivője. Hoz-
zátette, a minimálbér növekedése 
miatt estek el sokan a pótléktól, 
ugyanis a jogosultsági küszöbérték 
változatlan maradt, annak ellené-
re, hogy növekedtek a jövedelmek. 
Számokban: a tavalyi idényben 
771-en kértek fűtéssegélyt, idén alig 
480-an. Megoszlás szerint 318-an a 
távfűtésre, 140-en fatüzelésre, 18-
an földgázas, 4-en villamos fűtésre. 
A marosvásárhelyi önkormányzat-
nál 382 személy igényelte a fűtés-
támogatást, számuk jóval kisebb a 
tavalyi adatokhoz képest, több mint 
2800-an adtak le kérést a segélyre – 
közölte Cosmin Blaga, a városháza 
szóvivője.

Volt, hogy vissza kellett fizetni

Tankó Vilmos, a sepsiszentgyörgyi 
polgármesteri hivatal szociális igaz-
gatóságának vezetője elmondta, a kor-
mány legutóbb 2011-ben szabályozta 
a fűtéstámogatás odaítélésének felté-
teleit, akkor 615 lej volt a minimálbér. 
Ezt az értéket azóta nem módosították, 

így minden évben csökken a jogosul-
tak száma. Évekkel ezelőtt Sepsiszent-
györgyön még nyolcezer család kapott 
fűtéspótlékot, tavaly már mindössze 
670. Idén várhatóan tovább csökken 
a számuk. Az odaítélt támogatások – 
az összeg nagyságát tekintve – hét 
kategóriába sorolhatók, az igénylő 
személyek havi nettó jövedelme sze-
rint. Például, ha egy háztartásban az 
egy főre eső nettó jövedelem 155 lej, 
akkor gázfűtés esetén 262 lej, fával 
fűtés esetében pedig 54 lej értékben 
kaphatnak pótlékot. Amennyiben 
a személyek jövedelme a felső érték 
felé közelít, azaz 615 lej, a támogatás 
értéke mindössze 16 lej lehet. Tankó 
Vilmos elmondta, minden esetben 
ellenőrzik a jövedelmeket, az elmúlt 
években előfordult, hogy a támogatást 
vissza kellett fi zetni.

Nőttek a nyugdíjak is

Székelyudvarhelyen 188 család 
részesülhetett fűtéstámogatásban 
a novemberi hónapra, ez a szám 
a tavalyhoz képest közel a felé-

re csökkent, hiszen akkor 329-en 
kaptak pótlékot – közölte érdek-
lődésünkre Z. Nagy István, a szé-
kelyudvarhelyi városháza sajtós 
munkatársa. Arra a kérdésre, hogy 
mi lehet az oka annak, hogy visz-
szaesett a jogosultak száma, azt 
válaszolta, emögött elsősorban a 
jövedelmek emelkedése áll, pél-
dául ma már a legalacsonyabb 
nyugdíj értéke is 640 lejre nőtt, 
amely adott esetben jóval a 615 
lejes jogosultsági küszöbérték 
fölött van. Székelyudvarhelyen 
is a legtöbben, 111-en, távfűtésre 
kértek segélyt, jóval kevesebben, 
azaz 50-en földgázas, 23-an fafű-
tésre, 4-en pedig villamos fűtésre 
igényeltek pótlékot.

A fűtéstámogatás mértékéről
A fűtéstámogatás mértékét, jogosultsági feltételrendszerét a 2011-ből 
származó 70-es számú sürgősségi kormányrendelet szabályozza. A szi-
gorított szabályozás szerint nem kaphatnak többek között fűtéspótlékot, 
akiknek 10 évnél fiatalabb autó vagy haszongépjármű van a birtokukban, 
vagy rendelkeznek más ingatlannal is, mint ahol laknak, vagy ha 3000 le-
jesnél nagyobb bankbetét van a nevükön. Szintén kizáró ok, ha 1000 négy-
zetméternél nagyobb belterülettel vagy 2000 négyzetméternél nagyobb 
külterülettel rendelkeznek. A fűtéstámogatásban részesülhetnek a távhőt 
használók, ha az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg 
a 786 lejt a családok, illetve az 1082 lejt az egyedül élő személyek eseté-
ben. A lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, illetve tűzifát, szenet vagy 
fűtőolajat használó fogyasztók jogosultak, ha az egy főre eső havi nettó 
átlagjövedelem nem haladja meg a 615 lejt.

„ „Az igénylések elbírá-
lása folyamatban van, 
legkésőbb december 5-ig 
kifüggesztjük a jogosul-
tak listáját. Eddig 9 kérést 
kellett a jövedelemtúl-
lépés vagy tíz évnél fi -
atalabb autó birtoklása 
miatt visszautasítani”.

Egyre többe kerül a fűtés, azonban 
csak keveseknek jár az állami 
fűtéstámogatás

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




