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Többszörös igénylések

Fűtéspótlék: egységesen november 20-áig lehet benyújtani a kérvényeket
• Sokszoros növeke-

désre számítanak a
polgármesteri hivatalok, ami a fűtéspótlékra jogosultak számát
illeti. Van, ahol már
fogadják a kéréseket,
máshol azonban csak
november elsejétől
fogják, de mindenhol
november 20-áig lehet ezeket benyújtani.
Megtudtuk, melyek
azok a kizáró jellegű
követelmények, amelyeket nehezebben
lehet teljesíteni.

Csíkszeredában fogadják
a kéréseket

Gyergyóban segítenek
az érdekelteknek

Csíkszeredában korábban már fogadták az idei télre érvényes fűtéspótlékkéréseket, majd felfüggesztették ezt, de október 15-étől,
péntektől újra le lehet adni a kitöltött
formanyomtatványt és a szükséges
igazoló iratokat. Jó tudni, hogy a

Mint Hegyi Zsuzsanna, a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal
sajtószóvivője elmondta, a városháza szociális osztályán keddtől
fogadják a formanyomtatványokat
és a szükséges iratokat. Tavaly 260
fűtéstámogatási kérés volt, idén

akiknek mezőgazdasági területük
van és a megmunkálásból jövedelmük származik, illetve azokra, akiknek nem nyugdíjuk és fizetésük van,
hanem másfajta jövedelmük.

Pontos számokat nem tudnak
A Székelyudvarhelyi Polgármesteri
Hivatal sajtószóvivője, Zörgő Noé-
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z 1073-as számú idei kormányhatározat alapján bevezették a fűtéspótlék mellé
a kiegészítő támogatást, és mindkettőt ugyanazzal a kérvénnyel lehet
igényelni. Az érdekelteknek első
lépésben a küszöbértékeket kell fi gyelembe venniük: a lakásfűtésre
földgázt, villamos energiát, tűzifát,
szenet, fűtőolajat használó fogyasztók fűtéstámogatásban részesülnek, ha az egy főre eső havi nettó
átlagjövedelem nem haladja meg az
1386 lejt a családok, illetve az egyedül élő személyek esetében. Távhő
használata esetén a családoknál
ugyancsak az 1386 lej, az egyedül
élő személyeknél azonban 2053 lej
a küszöbérték. Jó tudni, hogy csak
azok kérhetnek támogatást, akiknek tíz évnél idősebb autójuk vagy
motorkerékpárjuk van, nevükön
nincs 3000 lejnél nagyobb összeg a
bankszámlán és meg van határozva,
hogy mekkora földje, kertje lehet az
igénylőnek. Mivel az alkalmazási
módszertan késett, az iratcsomók
benyújtásának határidejét is módosították, november 20-ára. Aki ezután nyújtja be, csak decemberre kap
majd pótlékot.

formanyomtatvány többoldalas és
fi gyelmesen kell kitölteni. A városháza honlapján (www.szereda.ro)
megtalálható a formanyomtatvány
és minden ezzel kapcsolatos fontos
adat. Bővebb információkat a 0266315120-as telefonszám 115-ös belső
számán kaphatnak az érintettek.

1200-ra számítanak. A szociális
igazgatóság alkalmazottai segítenek a kérvény kitöltésében, és azért,
hogy megkönnyítsék a jogosultak
adat igénylését, kikérik az adóhivataltól és a mezőgazdasági osztálytól
azokat az adatokat, amelyek onnan
kellenek. Ezek azokra vonatkoznak,

Drágulási spirál
Többször cikkeztünk arról, hogy Romániában az év elején, az energiapiac
liberalizálásakor beindult a drágulási spirál, januárban átlagosan 18 százalékkal emelkedett az elektromos áram lakossági ára. A trend azóta folytatódott: a statisztikai hivatal adatai szerint júliusban az elektromos energia
24,65, míg a földgáz 20,5 százalékkal drágult tavaly júniushoz képest, és
nagyjából ugyanekkora arányú emelkedést regisztráltak 2020 decemberéhez képest is. Akadnak ugyanakkor szolgáltatók, amelyek 100 százalékkal
vagy ennél is nagyobb arányban (akár 300 százalékkal) emelték az energiahordozó árát, illetve készülnek a drágításra ebben az időszakban.

Téli idény előtt. Sosem volt még
olyan drága egy fűtésszezon,
mint amilyenre most számítani
lehet
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mi elmondta, Székely udvarhelyen
október 25-étől, hétfőtől fogadják a
fűtéspótlékkal kapcsolatos igényléseket. Az űrlap és a tudnivalók
hamarosan ott lesznek a városháza
honlapján: www.udvarhely.ro. A
szakigazgatóság vezetőjével történt egyeztetés során felmerült az
a kérdés, hogy vajon idén hányan
fogják igényelni a fűtéstámogatást. Tavaly 400–500 körül volt
az igénylők száma Székelyudvarhelyen, idén hatszor több kérésre
számítanak, akár 3000-re is. Azonban, mint a sajtószóvivő kiemelte,
fontos tudnivaló, hogy azok jogosultak a támogatásra, akik saját

Jövedelemsávok
Ha az egy főre eső nettó jövedelem 200 lej alatti, a támogatás
100 százalékos; amennyiben
a jövedelem 200,1–320 lej
közötti, 90 százalékos támogatás jár; 320,1 és 440 lej közötti
jövedelemnél 80 százalékos
a támogatás; 440,1–560 lej
között 70 százalékos; 560,1–
680 lej között 60 százalékos;
680,1–920 lej közötti jövedelem
esetében a fűtésszámla felét
vállalja át az állam. 920,1–1040
lej között a támogatás 40 százalékos; 1040,1–1160 lej között
30 százalékos; 1160,1–1280 lej
közötti jövedelemnél a támogatás 20 százalékos; 1280,1–1386
lej közötti havi nettó jövedelem esetén a fűtéspótlék 10
százalékos. Az az egyedül élő
személy, akinek a jövedelme
1280,1 és 2053 lej között van, a
fűtésszámlájának 10 százalékát
kapja vissza az államtól. A kis
jövedelműeknek biztosított kiegészítő támogatás összege fix;
akik fűtéspótlékra jogosultak,
kaphatnak még havi 30 lejt, ha
villamos energiával fűtenek, havi 10 lejt földgáz, 10 lejt távfűtés
és 20 lejt fafűtés esetében.
lakásban vagy hivatalosan bérben
laknak. Utóbbi azt jelenti, hogy
szerződés kell legyen kötve a lakástulajdonos és az albérlő között,
és ezt be kell mutatni. Ha valaki
nem hivatalosan lakik albérletben,
nem jogosult fűtéstámogatásra.

Vásárhelyen még várni kell
Marosvásárhelyen csak november
elsejétől fogadják a kéréseket. Mint
Andreia Moraru, a városháza szociális osztályának vezetője a Székelyhonnak jelezte, jelenleg készítik
elő a szükséges iratokat, tudnivalókat, amelyek felkerülnek a hivatal
honlapjára. A kéréseket november
1–20. között fogadják, és a jogosultak már a novemberi fűtésszámlájukra visszatérítést kapnak. Mint
megtudtuk, tavaly Marosvásárhelyen 250 kérést nyújtottak be, idén
több ezerre számítanak.

