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BonyolultaBB űrlapok

Fűtéspótlékot kér minden harmadik család

hírfolyam

> Már Lövétén aszfaltoznak. Lövé
ténél tart az aszfaltozás a DJ 132es jel
zésű megyei úton, és a jelek szerint lehet 
tartani a teljes szakasz felújításának 2012. 
április 26i átadási határidejét. Mint ar
ról hírt adtunk, Homorúdújfaluból in
dultak át a munkagépek Lövéte irányá
ba, miután két réteg aszfaltot terítettek 
le. Lövétén is két aszfaltréteget készít a 
kivitelező, azonban a hidak közvetlen 
környékét később aszfaltozzák le, azok 

felújítását követően.  Az aszfaltozás el
kezdése biztató jel, hiszen az érintett te
lepülések részéről beérkezett számtalan 
változtatási kérés tervmódosítást tett 
szükségessé, amit Bukarestben is jóvá 
kellett hagyjanak, kéthárom hónapos 
csúszásokat okozva a munkálatok üte
mében. Ezenkívül a kivitelező konzorci
um anyagi gondok miatt való átalakítása 
is a munkálatok huzamosabb időre való 
leállását eredményezte egészen ez év 
júniusáig, ami veszélybe sodorta a tel
jes projektet – mondta Borboly Csaba 

megyeitanácselnök. Az elöljáró külön 
kiemelte, hogy az út felújítására jóváha
gyott európai uniós alapok kezelésével 
megbízott minisztérium nemrégiben 
ellenőrzéssorozatot indított el, amely 
során több hasonló projekt költségveté
séből kivágtak, mivel rendellenességeket 
tapasztaltak a közbeszerzési eljárásban. 
A Hargita Megye Tanácsa által benyúj
tott projekt dokumentációjában a jelek 
szerint nem találtak kifogásolnivalót, 
de mindez sovány vigasz lett volna, ha 
nem sikerül megoldást találni a mun

kálatok folytatására. A DJ 132 megyei 
úton az idén a tervek szerint sehol nem 
marad aszfaltozatlan útszakasz, kivéve 
a fel nem újított hidak körülbelül 30 
méteres környezetét, sőt remélhetőleg 
koptatóréteget is leterítenek ezeken a 
szakaszokon. Jövőre maradna a hidak 
befejezése és leaszfaltozása, illetve a köz
lekedésbiztonsági jelzések elhelyezése. 
Az illetékesek a helyiek megértését kérik 
arra az esetre, ha a hidak felújítása miat
ti útlezárások fennakadásokat okoznak a 
forgalomban.

 fotó: antalfi József 

A székelyudvarhelyi polgár
mesteri hivatal szociális osz
tályának becslése szerint a téli 
szezon alatt több mint négy
ezren fognak fűtéspótlékért 
fo lyamodni, vagyis minden har
madik család hőtámogatást fog 
kérni. az űrlapokat már lehet 
töltögetni, a kéréseket holnap
tól fogadják. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

„Idén is hosszas vajúdás 
után született meg a fű
téspótlékot szabályozó 

törvény. Tavalyhoz képest sok 
változást rebesgettek, ám a végén 
mégis kevés történt. Ami a leg
rosszabb, hogy változott az igény
lési űrlap” – tájékoztatott Fülpesi 
Gyula. A székelyudvarhelyi pol
gármesteri hivatal szociális osztá
lyának vezetője a Hargita Népé
nek elmondta, tavalyig a gázzal 
fűtők és a távfűtésben részesülők 
közös űrlapot, a fával fűtők pedig  
külön űrlapot használtak, idén 
viszont mindenki egyforma for
manyomtatványt kap.

kíváncsiak, hogyan 
jutottunk lakáshoz
„Sajnos ez nagyon bonyo

lult, kilencoldalas, egy négytagú 
család fél óra alatt nem tölti ki, 
annyi adatot be kell vezetni, és a 
fűtéspótlékhoz egyáltalán nem 
kapcsolódó kérdések is vannak 
benne. Az első öt oldalon csak 
ilyen kérdések szerepelnek. Példá
ul az iskolai végzettségre is rákér
deznek, vagy arra is kíváncsiak, 
hogyan jutottunk lakásunkhoz, 
mely kérdések nem döntőek a 
témában, hisz csak a jövedelem a 
fontos” – sorolta az osztályvezető, 
aki az új űrlap bonyolultságára 
egy magyarázatot talált: idéntől 
a szociális juttatásokat is szinte 
hasonló űrlappal kell igényelni, 
egységesítették a kérvényezést. 
Természetesen a fűtéspótlékos 
űrlapot fűtésre vonatkozó kérdé
sekkel is megtoldták, illetve idén 
is szerepel azon javak listája, me
lyeket, ha a kérvényező vagy csa
ládja birtokolja, nem részesülhet 
fűtéstámogatásban. A kéréshez a 
személyazonossági igazolvány má

solata mellé jövedelemigazolást, 
nyugdíjszelvényt vagy a munka
nélküli státust igazoló iratot kell 
mellékelni, ha pedig egyik sincs, 
akkor a pénzügyről kell kérni iga
zolást, hogy a kérvényező semmi
lyen jövedelmet nem valósít meg. 

Jó tudni, hogy a diákok ta
nulmányi és szociális ösztöndíját 
leszámítva minden jellegű jöve
delmet figyelembe vesznek a pót
lék összegének kiszámításakor. A 
kérésben így például kötelezően 
azt is fel kell tüntetni, hogy az 
illető részesüle ételjegyben, hisz 
annak értéke is jövedelemnek 
minősül. 

A kérések hatvan 
százalékát leellenőrzik
„Kérünk mindenkit, figyel

mesen olvassák végig az űrlapot, 
majd alaposan töltsék ki, és ami 
nagyon fontos, hogy írjanak 
fel telefonszámot, mert ha hiba 
miatt javítani kell rajta, sokkal 

könnyebb telefonon intézni ezt, 
mint házhoz menni, és megke
resni az illető kérvényezőt. Ha 
kifutunk a határidőből, és nem 
tudjuk időben leközölni a me
gyei szociális ügynökségnek vagy 
a szolgáltatóknak, akkor lehet, 
hogy elmarad egy hónapnyi fű
téspótlék” – hívta fel a figyelmet 
Fülpesi, aki azt is közölte, hogy 
aki lakószövetséghez tartozik, 
onnan kell igényelje az űrlapot, 
és ott is kell leadja, a fával fűtők 
a polgármesteri hivatal szociális 
osztályán kell jelentkezzenek, il
letve a gázzal fűtő nem tömbház
ban lakók is itt kell igényeljék az 
űrlapot. A gázzal fűtők ugyanak
kor egy gázszámlát is kell csatol
janak a kéréshez. 

A fával és gázzal fűtőknél 615 
lej alatti egy főre eső jövedelem 
esetén jár fűtéspótlék. Jövede
lemkategóriákat határoztak 
meg: 615 lej esetén havi 1619 
lejt adnak, 155 lejes egy főre eső 

jövedelem esetében pedig a gáz
zal fűtők már 262 lejes, a fával fű
tők pedig 54 lejes támogatásban 
részesülnek. A távfűtéseseknél 
százalékban számolnak: a számla 
legtöbb 90 százalékát, és legke
vesebb 5 százalékát támogatják. 
Idei változás, hogy a távfűtésesek 
esetében emelték a minimális 
jövedelem értékét: családok ese
tében ez 786 lej, egyedül élőknél 
pedig 1082 lej. 

„Űrlapot már lehet igényelni, 
és a szezon alatt a kérés bármikor 
leadható. Az első pótlékot no
vemberben adják. Udvarhelyen 
négyezer körül szokott lenni az 
egy tél alatt beiktatott kérések 
száma, idén pedig biztosan ennél 
több lesz” – érvelt Fülpesi. 

Nem mellékes az sem, hogy ta
valy szúrópróbaszerűen a leadott 
kérések 15 százalékát kellett leel
lenőrizni, idén viszont 60 százalé
kát, nem érdemes tehát cselezni, 
kockáztatni. 

A fával és gázzal fűtőknél 615 lej alatti egy főre eső jövedelem esetén jár fűtéspótlék fotó: balázs attila

Elhunyt 
Finta Béla 

Életének kilencvenedik évé
ben, tegnap hajnalban elhunyt 
Finta Béla, a nyugdíjasok Ön
segélyző pénztárának (nyÖp) 
volt elnöke, a Művelődési Ház 
egykori igazgatója. a helyi köz
élet egyik legkiemelkedőbb 
alakja hosszú és tartalmas élet
utat járt be kilenc évtized alatt. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Finta Béla 1921. március 23án 
született Háromszék felső fe
lében, Kézdimartonoson. Volt 

tanító, tanár, segédjegyző, a Népszín
ház kinevezett igazgatója. 1967ben 
vette át a még kezdeti stádiumában 
levő székelyudvarhelyi Művelődé
si Házat, amelynek igazgatójaként 
számos tervet megvalósított, többek 
közt az ő nevéhez fűződik a Szejke
napok megszervezésének ötlete is. 
Nyugdíjba vonulásakor is folytatta 
az aktív életet, 1984ben lépett a 
NyÖP élére. Összesen hétszer vá
lasztották újra, mialatt éjt nappallá 
téve fáradozott, hogy az udvarhe
lyi nyugdíjasok igazi otthonos kö
zösségben érezhessék magukat. A 
rendszerváltás után a kultúra je
gyében rengeteg eseményen vettek 
részt mind itthon, mind pedig az 
anyaországban. 27 évig töltötte be 
az elnöki tisztséget, majd – tervek
kel és ötletekkel tele – júniusban 
betegségre hivatkozva lemondott. 
Sokak Béla bácsija mindenkinek 
azt tanácsolta, sose engedjük, hogy 
a depresszió magunk alá temessen, 
éljünk vidámságban, ugyanakkor 
mértékletesen, bátran. Finta Bélát 
október 12én, szerdán ravataloz
zák a kézdivásárhelyi református 
temetőben 13 órakor, majd helye
zik örök nyugalomra.


