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Hiányzó iratok, szerződések
A hét végéig lehet benyújtani a fűtéspótlék-igényléseket

SI MON V I R ÁG, 

B A R A B Á S OR S OLYA

M egemelték a jövedelem-
határokat, így azok a 
családok fordulhatnak 

fűtéspótlékért, akiknek az egy főre 
eső havi átlagjövedelme nem ha-
ladja meg az 1386 lejt, ez az összeg 
az egyedülálló személyek esetében 
havi 2053 lej. Az iratcsomók benyúj-
tásának határideje november 19., 
tehát aki pénteken 15 óráig benyújt-
ja a kérését, a teljes fűtésidényre 
megkaphatja a támogatást. 

Majdnem kétszer 
annyian kérték

Gyergyószentmiklóson tavaly 260 
fűtéstámogatási kérést összesítet-
tek a szociális igazgatóság mun-
katársai; a megemelkedett jövede-
lemhatárok miatt azonban tudni 
lehetett, hogy idén jóval nagyobb 
lesz ez a szám. Eddig 509-en tették 
le az iratcsomót, az igénylők többsé-
ge, 316-an a távhőhálózatra vannak 
csatlakozva, 17-en tűzifával, szén-
nel vagy fűtőolajjal oldják meg a téli 
fűtést, 11-en földgázzal, 12-en pedig 
elektromos árammal melegednek. 
Az igénylési formanyomtatvány 
online is kitölthető: https://www.
gheorgheni.ro/.../uploads/2021/11/
Cerere2021.pdf. A kitöltött nyom-
tatványokat a social@gheorgheni.
ro e-mail-címre lehet elküldeni. A 
kéréseket személyesen a szociális 
igazgatóságon, a Kárpátok utcai 
székhelyen fogadják csütörtökön 
és pénteken 8.30 és 15 óra között, 
szerdán pedig 10 és 18 óra között. 
Kérik az érintetteket, hogy az igény-

lések benyújtásakor tartsák be a 
járványügyi előírásokat: viseljenek 
maszkot, tartsák be a távolságot.

Az albérletnek is 
hivatalosnak kell lennie

Székelyudvarhelyen a napokban 
összesítik a kéréseket, hiszen nem-
csak a városháza szakigazgatósá-

gához lehetett azokat benyújtani, 
hanem a lakótársulásokhoz is. A 
hivatalhoz 300 kérelmet nyújtottak 
be, ez már most több, mint a tavalyi 
200, és előreláthatóan még legalább 
100 be fog érkezni. Mint a székelyud-
varhelyi városháza sajtószóvivője, 
Zörgő Noémi elmondta, a leginkább 

előforduló probléma az volt, hogy be 
kellett mutatni a lakás telekkönyvi 
kivonatát, adásvételi szerződését 
vagy a bérleti szerződést. Ez utób-
bi több esetben hiányzott, hiszen 
Székelyudvarhelyen sokan nem hi-
vatalos szerződés alapján laknak al-
bérletben. Így a kérelmek legalább 5 
százalékát a hiányzó bérleti szerző-
dés miatt vissza kellett utasítaniuk. 

Jó tudni, hogy bár az első, november 
20-ai határidő lejár, a kéréseket az 
elkövetkező hónapokban is folya-
matosan be lehet nyújtani, csak így 
mindig az aktuális hónapra és az 
utána következőkre kap fűtéspótlé-
kot az érdekelt, visszamenőleg nem.

Figyelmetlenségek 
voltak inkább

Csíkszeredában kedd délig 368 
fűtéspótlék-kérelmet nyújtottak 
be, tudtuk meg Sógor Enikő alpol-
gármestertől. Ami az energiafor-
rást illeti, 68-an kérték olyanok, 
akiknek lakásában központosított 
fűtésrendszer biztosítja a meleget, 
181-en gázzal, 90-en fával, a mara-
dék 19 pedig villanyárammal fűt. 
Megkérdeztük, hogy mire figyelje-

nek oda azok, akik ezután nyújt-
ják be a kéréseket, és megtudtuk, 
hogy leggyakrabban a számlákat 
felejtették el csatolni a kérvénye-
zők, de elég sokan elmulasztottak 
bizonylatot kérni a tulajdonosi 
társulástól, hogy igazolják, hány 
személy lakik az adott lakásban, 

illetve a hiányzó bérleti szerződé-
sek miatt is akadtak gondok. Ta-
valy Csíkszeredában 136 személy 
igényelte a fűtéspótlékot.

Tízezer helyett ezren

A marosvásárhelyi városháza 
szakigazgatósága arra számított, 
hogy több mint tízezren igényelik 
majd a fűtéspótlékot a megyeszék-
helyen. Hatezernél több kinyomta-
tott kérést vittek el az érdekeltek, de 
kedd délig csak 971-en nyújtottak be 
kérést. Mint a városháza szakigaz-
gatóságának vezetőjétől, Andreia 
Morarutól megtudtuk, legtöbben 
gázfűtésre igényeltek támogatást, 
893-an, de volt 40 elektromos áram-
ra és 38 fára benyújtott igénylés is. 
Az illetékes elmondta, hogy 56 ké-
rést utasítottak vissza, elsősorban 
azért, mert a megszabottnál na-
gyobb belterület, fi atalabb gépko-
csi, legalább két lakás szerepelt az 
igénylők nevén. Több esetben 
gondot jelentett az is, hogy 
a legújabb kritériumok sze-
rint nem igényelhet pótlékot 
az a személy, akinek 3 ezer 
lejnél nagyobb összeg van a 
bankszámláján. Mint And-
reia Moraru elmondta, nem 
ritka, hogy az idősebb személyek 
temetkezési pénzként több mint 3 
ezer lejt tettek félre a bankba, így 
ők emiatt nem igényelhették az ál-
lami támogatást. Mint megtudtuk, 
a leközölt alkalmazási módszertant 
fi gyelembe véve Vásárhelyen nem 
kellett hivatalos bérleti szerződést 
bemutatniuk azoknak, akik albér-
letben laknak, elég volt, ha a lakó-
társulástól igazolást vittek, hogy be 
vannak jelentve a nyilvántartásba, 
szerepelnek a tömbházkönyvben és 
valóban ott laknak. „Minden kérést 
alaposan átnéztünk, és segítettünk 
a benyújtónak, hogy lehetőleg mi-
nél többen részesülhessenek az ál-
lami támogatásban ezen a télen is.” 
Marosvásárhelyen tavaly 200 kérést 
nyújtottak be fűtéspótlékra.

Mennyit mutat? Drága tél elé 

néz a romániai lakosság, az 

állam besegít a fűtésszámlákba

▾  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

• Akik egész idényre szeretnének fűtéspótlékot kapni, tudniuk kell, hogy e hét 
végéig nyújthatják be ez irányú igényeiket. Mint az várható volt, a megnövelt felső 
jövedelemhatár miatt jóval többen kérték az állami támogatást, mint előző évek-
ben. Összesítettük az eddigi számokat, és megkérdeztük azt is, hogy melyek voltak 
a leggyakoribb hiányosságok.

S Z UC H E R E RV I N

A napokban több csomagkészítő 
és -osztó programot is felpörget-

tek a Máltai Szeretetszolgálat maros-
vásárhelyi önkéntesei, akik legutóbb 
friss zöldségekből és gyümölcsökből 
összeállított pakkokkal leptek meg 
több tíz alacsony jövedelmű családot 
és egyedülálló idős személyt. Egy 
másik projekt keretében múlt hét vé-

gén a remeteszegi roma családok tag-
jaihoz látogattak, akiket téli használt 
ruhákkal láttak el. A máltai angyalok 
november első napjaiban kezdtek 
röpködni, amikor a Fiatalok az idő-
sekért program keretében félszáz, 
nagyrészt egyedülálló, nehéz anyagi 
körülmények közt élő idős személy-
hez kopogtak be tartós élelmiszereket 
tartalmazó csomagokkal. A hat autó-
val elindult tizenöt fi atal nem csupán 
csomagszállítóként dolgozott öt na-
pon keresztül, hanem elbeszélgetett 

a felkeresett személyekkel, egész-
ségük, hogylétük felől érdeklődve. 
Gyenes Csenge, a máltaiak ifj úsági 
csoportjának vezetője elmondta, az 
akcióban részt vevő fi atalok csodála-
tos élményekkel gazdagodtak, olya-
nokkal, amelyek lendületet adnak a 
további munkájukhoz. 

Visszafogott készülődés

A pandémia miatt a Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársai képtelenek 

úgy készülni az ünnepekre, mint az 
elmúlt években. Gyenes Csenge sze-
rint nem maradnak el az adventi jó-
tékonysági akciók, azonban idén va-
lamivel visszafogottabbak lesznek. A 
koszorúkészítésről nem mondanak 
le, az ebből befolyó összegeket pedig 
karácsonyi ajándékok vásárlására 
fordítják. Ezekkel a rászoruló idős 
személyekhez szeretnének eljutni. 
Egy ideig úgy tűnt, a rendkívül nép-
szerű cipősdoboznyi ajándék akció 
elmarad, azonban az a döntés szüle-
tett, hogy az árva, illetve rendkívül 
nehéz sorsú gyermekeket a máltai 
angyal a járványhelyzetben sem 
hagyhatja cserben. A szeretetszolgá-
lat munkatársai mindent megpróbál-

nak megtenni azért, hogy az idősek 
ne érezzék magányosnak és elhagya-
tottnak magukat. Ezért ha az olvasó 
ismer egy család nélküli idős embert 
Szatmárnémetiben, Sepsiszentgyör-
gyön, Máramarosszigeten 
vagy Marosvásárhelyen, 
arra kérik, adja meg neki a 
0772-034410-es telefonszá-
mot, ahol támogató baráto-
kat találhat. Az önkéntesek 
továbbra is várják azon 
idős, beteg vagy fogyaték-
kal élő személyek hívásait, 
akik segítségre szorulnak a 
bevásárlásban, a számlák kifi zeté-
sében, gyógyszereik kiváltásában és 
egyéb szolgáltatásokban.

A máltai angyalkák járványidőben sem pihennek
• Bő egy hónap van még karácsonyig, a Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi an-
gyalai viszont már elkezdtek röpködni a városban. Az elmúlt napokban számos rászoru-
lónak szereztek örömet, és – mint ígérik – a meglepetések itt még nem érnek véget.




