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Távhő és támogatás

DMJV Polgármesteri Hivatal
Várostervezési Osztálya tájékoztatja az érintetteket, hogy
a Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló
35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet
felülvizsgálatára

vonatkozó

értékvizsgálat elkészült.
A dokumentáció a várostervezési osztályon (Debrecen, Iparkamara u. 2.) ügyfélfogadási
időben (szerda 8.00–10.00,
Sok debreceni családot érint a távhőtámogatás változása

Kormány előterjesztés készült
a távhőszolgáltatást igénybevevő lakossági felhasználók,
szociális alapú energiafelhasználási támogatásának 2010.
április 30-ig történő meghos�szabbításáról.
Azoknak, akik már támogatásban
részesülnek, nem kell új kérelmet
benyújtaniuk!
A jogosultsági időszak új kérelem benyújtása nélkül meghos�szabbításra kerül 2010. április
30-ig.
Új jogosultak 2010. február
28-ig kérhetik a kompenzációt.
Az új igénylőknek a kitöltött
támogatás Igénylőlapot az alábbi
címre kell eljuttatni:
Magyar Államkincstár HajdúBihar Megyei Területi Igazgatósága, 4002 Debrecen, Pf. 112.,
Hatvan u. 15.

Új jogosultak letölthetik az
Igénylőlapot a: www.dhrt.hu, vagy
www.szmm.gov.hu, illetve a www.
magyarország.hu
honlapokról,
melyeken a támogatással kapcsolatos minden további információ
is megtalálható.
Támogatás akkor igényelhető,
ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum (28 500 Ft) három és félszeresét.
A támogatás a lakossági
hődíjból kerül levonásra: 399 Ft/
GJ – 1767 Ft/GJ értékben, a jövedelmi viszonyoktól függően.
A szociális alapú támogatásban nem részesülő fogyasztók
részére a fűtési időszakban járó,
havi 1150 Ft-os távhődíj-juttatás
2010. január 01-től megszűnik!
A támogatások mértéke tehát
csökken, de azt az áfa 18-ról 5%-

ra való csökkenése kompenzálja
majd, amennyiben a kezdeményezést az Európai Bizottság nem
utasítja el.
Kedvező döntés esetén csökken a támogatottak által fizetendő számla végösszege, mivel
a támogatások mértékének mérséklődése, csak kb. 50%-a az áfa
változásából eredő díjcsökkenésnek.
Az energiafelhasználási támogatási rendszer megszűnését,
2010. áprilisát követően valamennyi felhasználónak a piaci
árat kell majd megfizetnie. Ezt
követően a leginkább rászoruló
felhasználók terheit az önkormányzatok szociális osztályán
elérhető támogatások hivatottak
enyhíteni.

csütörtök 13.00–17.00 óra)
megtekinthető, azzal kapcsolatban az érdekeltek észrevételt tehetnek.

A Sirius Informatikai és Gazdasági
Szakközépiskola
(4028 Debrecen, Kassai út 129.)
felvételt hirdet
8. osztályos tanulók részére
a 2010/2011-es tanévre.
Induló osztályok
szakmacsoport szerint:
1. informatika
2. közgazdaság/
kereskedelem-marketing
3. közművelődés, kommunikáció
Telefon: (52) 537-308, (20) 552-9153
E-mail: info@siriusiskola.hu
www.siriusiskola.hu

Karácsonyi ajánlat
DEBRECEN BELVÁROSÁBAN
KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJAKKAL ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBE ADÓK
• antikvitás
• képzőművészet
• könyvkereskedelem
• művészeti tevékenység
• virágkereskedelem
• képkereskedés
• turisztikai látványossághoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység céljára
Részletes információ: 06-52/503-124, 06-52/503-134, 06-30/374-0451

