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Körkép

Az már hónapok óta ismeretes, 
hogy a 2011–2012-es fűtési 
idényben megszűnik a távhő-
előállítási költségek állami költ-
ségvetésből történő szubven-
cionálása. Ez óhatatlanul maga 
után vonja a hőenergia árának 
megemelkedését. 
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A kormány illetékesei több-
ször is bejelentették, hogy 
a támogatás helyét a célirá-

nyos segély veszi át, s erre minde-
nekelőtt azok a családok lesznek jo-
gosultak, amelyek anyagi helyzetük 
miatt arra rászorulnak. A kormány 
június 29-i ülésének napirendjén 
szerepelt az új segélyezési rendszer, 
de a döntéshozatalt elnapolták. Vé-
gül is az augusztus 31-i kormány-
ülésen fogadtak el két jogszabályt: 
a 2011/69-es sürgősségi kormány-
rendelettel módosították a távfű-
tési helyi referenciaár bevezetésére 
vonatkozó 2006/36-os kormány-
rendeletet, a 2011/70-es sürgősségi 
kormányrendelettel pedig hatályon 
kívül helyezték a fűtési segélyek 
nyújtására vonatkozó 2003/5-ös 
sürgősségi kormányrendeletet. Az 
előbbi jogszabály értelmében októ-
ber 1-jétől megszűnnek a távfűtési 
helyi referenciaárak, azok, amelye-
ket az illetékes szakhatóságok ál-
lapítottak meg, s ezzel egyidejűleg 
megszűnik a hőenergia előállítási 
költségének az állami költségvetés-
ből eszközölt 45 százalékos szub-
vencionálása is. Ugyanakkor a helyi 
költségvetésekből eszközölhető 10 
százalékos szubvencionálás rend-
szere is módosul olyan értelemben, 
hogy az ezentúl nem lesz kötelező, 
hanem csak lehetséges. 

A 2011/70-es sürgősségi kor-
mányrendelet egy új rendszert ve-
zet be a segélyek tekintetében. A 
távfűtés esetében erre az úgyneve-
zett sérülékeny fogyasztók (egye-
dül lévő személyek vagy családok) 
lesznek jogosultak. Az állami költ-
ségvetésből ezek a fűtési számlájuk 
bizonyos hányadának a kompenzá-
lására jogosultak az állami költség-
vetésből folyósított segélyek révén. 
Ez a segély kiegészíthető a helyi 
költségvetésből folyósított segéllyel 
a helyi tanácsok döntése alapján. 
Nem a tényleges számlaértékről van 

szó, a jogszabály 1-es számú mellék-
letében ugyanis fel van tüntetve a 
különböző lakástípusokra jutó havi 
átlagos hőenergia-fogyasztás. Azt 
beszorozva a helyi közigazgatási ha-

tóság által jóváhagyott árral, meg-
kapjuk azt a „számlaértéket”, amely 
tekintetében nyújtandó az adott 
arányú segély. Az ország megyéit a 
már említett havi átlagos fogyasz-
tás tekintetében hideg, mérsékelt 
és meleg zónákra osztották. Hargi-
ta megye az úgynevezett hideg zó-
nába tartozik, s ez esetében a havi 
átlagos fogyasztást az 1-es számú 
táblázat tartalmazza. 

Az egy családtagra jutó havi 
nettó jövedelem függvényében 
jogosult az adott család egy bi-
zonyos arányú segélyre az álla-
mi támogatásból. Ugyanennek 
a függvényében segély címén a 
helyi költségvetésből is folyósíta-
nak pénzösszeget. Ami a helyha-
tóságokat illeti, több tényezőre is 
utalnunk kell. Egyrészt arra, hogy 
a 2011/69-es sürgősségi kor-
mányrendelet értelmében a helyi 
közigazgatási hatóságok hőener-
giai számlázási árként jóváhagy-
hatnak kisebb árat, mint az előál-
lítási, szállítási és elosztási költsé-
gek összessége. Ebben az esetben 
azonban a helyi költségvetés révén 
biztosítani kell az árkülönbözet 

fedezését. A 2011/70-es sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében 
a helyi tanácsok számára ez egy le-
hetőség, ugyanis jóváhagyhatnak 
az állami költségvetésből folyósí-

tott segélyekkel egyidejűleg havi 
segélyt. Tehát három lehetőségük 
van: az előállítási ár szubvenci-
onálása, a segélyek jóváhagyása, 
vagy e kettő kombinálása.

Függetlenül attól, hogy melyik 
variánssal kívánnak élni, kötelezet-
tek arra, hogy az általuk nyújtott 
segély a már említett kompenzálás 
felső határának 10 százalékát tegye 
ki. Az általuk folyósítandó segély 
tekintetében a kormányrendelet 
ugyancsak tartalmazza a százalék-
arányokat, de ugyanakkor a helyi 
tanács határozata értelmében a se-
gélyezés annál nagyobb arányú is 
lehet. A fentebb vázoltak tükrében 
az egy családtagra jutó havi átlagos 
nettó jövedelem függvényében fo-
lyósítható segélyezés a 2. sz. táblá-
zatban foglaltak szerint fest.

Az egyedül élő személyek ese-
tében az állami költségvetésből 
folyósított segély 10 százalék-
kal megemelendő. Így például 
egy olyan egyedül élő személy, 
akinek havi átlagos nettó jöve-
delme nem haladja meg a 155 
lejt, az 100 százalékos segélyben 
részesül az állami költségvetés-
ből. Ugyanakkor ezen személyek 
esetében még létezik egy jöve-
delmi kategória, 786,1–1082 lej 
között, amely esetében az állami 
költségvetésből folyósított segély 
aránya 10 százalék, a helyi költ-
ségvetésből folyósítható pedig 63 
százalék. Továbbá azon családok 
és egyedül élő személyek, akik a 
garantált minimáljövedelemre 
vonatkozó 2001/416-os törvény 
értelmében szociális segélyben 
részesülnek, az állami költségve-
tésből 100 százalékos kompenzá-
lásra jogosultak. Hangsúlyozan-
dó, hogy a kormányrendelet 18. 
szakasza előírásainak értelmében 
a havi átlagos nettó jövedelem 
megállapításánál figyelembe kell 
venni mindennemű jövedelmet, 

kivételt képezve a társadalmi se-
gély, a tanulmányi és a szociális 
ösztöndíj, valamint az iskolások-
nak a 2004/1488-as kormányha-
tározat alapján nyújtott pénzügyi 
segély (bani de liceu). Továbbá 
feltétel az is, hogy az illető csa-
lád vagy személy ne birtokoljon 

bizonyos javakat. E tekintetben a 
jogszabály úgy rendelkezik, hogy 
nem csupán a tulajdonában, ha-
nem a bérbe vett, a haszonbérbe 
vett stb. javakra is tekintettel kell 
lenni. Ezeknek a javaknak a listá-
ját majd a módszertani normák 
révén fogják megállapítani – ezt 

kormányhatározattal fogják jóvá-
hagyni október 2-ig.

Ez a határidő bonyodalmat 
okozhat, mert például a kérel-
mezési űrlapot és a jövedelemre 
vonatkozó nyilatkozatot a polgár-
mesteri hivataloknak, a hő szol-
gáltatóknak szeptember 29-ig kell 
eljuttatniuk. Ezeknek az űrlapok-
nak a modelljét viszont a normák 
fogják tartalmazni...

A kéréseket egyébként az 
érintett személyeknek a lakás-
tulajdonosi egyesületek vagy a 
hőszolgáltatók révén kell eljuttat-
niuk az illetékes polgármesteri hi-
vatalhoz október 28-ig. A jogosul-
tak névjegyzékét a polgármesteri 
hivatalok megküldik a megyei szo-
ciális szolgáltatási ügynökségek-
hez. Azok kérésére a polgármeste-
rek kötelesek a fűtési szezon meg-
kezdéséig a jogosultak legalább 60 
százalékánál ellenőrizni a közölt 
adatok valódiságát. Ennek a köte-
lezettségnek az elmulasztása 1000 
lejtől 5000 lejig terjedő bírságot 
von maga után. Amennyiben utó-
lag bebizonyosodik, hogy valótlan 
adatok kerültek be a családtagok 
számára és az anyagi helyzetre vo-
natkozóan, akkor a folyósított ösz-
szeg visszatérítendő, s amennyiben 
feltételezhető, hogy az adott sze-
mély bűntényt követett el, akkor 
a polgármester köteles bejelentést 
tenni a bűnüldöző szerveknél. 

A kormányrendelet előíráso-
kat tartalmaz azon fűtési segé-

lyekre vonatkozóan is, amelyek 
azon rászoruló családokat illetik 
meg, akik tüzelőanyagként föld-
gázt, fát, szenet vagy kőolajipari 
termékeket használnak. A jogo-
sultsági kritériumokra, valamint 
a segély kvantumára a későbbiek 
során visszatérünk.

SzociáliS védelem A téli idényben

Támogatás helyett segély

1. sz. táblázat

lakás
Havi átlagos fogyasztás – Gkal

Január Február Március November December

1 szobás 1,01 0,84 0,74 0,82 0,91

2 szobás 1,49 1,30 1,16 1,31 1,49

3 szobás 1,94 1,70 1,52 1,70 1,94

4 szobás 2,70 2,27 2,11 2,37 2,70

2. sz. táblázat

Jövedelem 
egy családtagra

A távfűtési számlaérték kompenzálása 
segély formájában

Az állami költségvetésből A helyi költségvetésből *

155 lejig 90% 7%

155,0–210 lej 80% 14%

210,1–260 lej 70% 20%

260,1–310 lej 60% 27%

310,1–355 lej 50% 33%

355,1–425 lej 40% 40%

425,1–480 lej 30% 46%

480,1–540 lej 20% 53%

540,1–615 lej 10% 59%

615,1–786 lej 5% 61%

* a helyi költségvetések esetében lehetséges segélyezési arányokról van 
szó, ugyanis a jogszabály értelmében a helyi közigazgatási hatóságok 
döntenek arról, hogy szubvenció, segély vagy e kettő kombinálása révén 
járulnak hozzá a költség-, illetve az árkompenzáláshoz. Így például 
megtörténhet az, hogy egyáltalán nem nyújtanak segélyt, hanem az 
előállítási összköltség szubvencionálását helyezik előtérbe. Az is lehet-
séges ugyanakkor, hogy a fenti arányoknál nagyobb mérvű segélyezésről 
döntsenek. 

Padlófűtésrendszer lefektetése. A támogatásra szorulók már csak az önkormányzatban reménykedhetnek  illusztráció


