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Előteriesztés
Szőc Község Önkorm ányzata Képvisető-testületének
2022. február 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a szociális célútüzelőanyag vásárlására vonatkoző páIyázat benyújtásáról
Előterjesztő: Németh Balézspolgármester
Előkészítette : Polgrári Jáno s igazgatási ;úgy intéző
Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évekhez hasonlóan a belügyminiszter idén is

pályázatot hirdetett a Magyarország

2022. évi központi költségvetéséről szőlő 202L évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.I pont szerint
a települési

A

önkormányzatok szociális célútüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatására.
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lakosságszámot meg nem haladó települési önkormány zat szociáIis célútűzifavásárláshoz vagy
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tizelŐanyag igényelhető mennyisége több mutató együttes száma alapján kerül

meghatározásra

-

-az önkormány zat 2020. évi átlagos közfoglalk oztatotti létszámadata,

az önkormányzat 2020. évi oSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak
ellátásában részesülők szátma,

-

aZ önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre j ogosultak száma (osztva hárommal), illetve

a202I. január 1-jei lakosságszámből a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel)

Az önkormányzat által maximálisan igényelhető tizifamennyisége 96

m3.

Az önkormányzat által maximálisan igényelhető bamakőszén mennyisége 288
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q.

Keménylombos tüzifa igényléseesetén az önkormányzat legfeljebb
mennyiséget, barnakőszén esetén az önkormányzat legfeljebb
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igényelhet.

A

pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat

igényelhetí,

amelyik a szociális rászorultság és a 2022, évi igénylésrészletes feltételeit - a jogosultak
részéretámogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő hatályba

lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
a)

a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív koruak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy

-

tekintet nélkül annak természetbeni vagy

pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen
kapc
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a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével

lato s támo gatásban része sülők)
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őnyt élvezzen,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család elvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa

vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,

valamint
d) vállalja, hogy a szociális célútüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszol gáltatást
nem kér.

A

pályázati eljárás keretében vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. Szőc esetében a

támogatás mértékekemény lombos fafajta esetében 16.500,- Ft/erdei m3 +áfa, lágy lombos

fafqta esetében 10.000,- Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2.500,- Ftlq+áfa.

A

támogatás

felhasználásának feltétele atámogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1.000,- Ft/erdei

m3+áfa,lágy lombos fafajta esetében 1.000,- Ft/erdei
önrész vállalása.

^3

+áfa, szén esetében 500,- Ftlq+áfa

Apályázatokat2L22.augusztus 31-ig kell benyújtani aMagyarÁllamkincs tárhozelektronikus
úton.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt

mutatják, hogy igény van a természetben, tűzifában nyújtott

szociális segítségre. Javaslom, hogy nyújtsunk be páIyázatot 50 m3 mennyiségű kemény lombos
fára és biztosítsuk azönrésztés aszállítási költséget.
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Atámogatásból vásárolttizelőanyagot2l23.

február 15-ig kell kiosáani a rászorulók részére,

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesáést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjen!

HATÁROZATIJAVASLAT
Szőc Község ÖnkormányzataKépviseló-testül ete pályázatot nyújt be

a

belügyminiszter által meghirdetett,

a

Magyarország 2022. évi

költségvetéséről szóló 202L évi XC. törvény 3. melléklet2.2.I pont

szerinti,

A

települési önkormányzatok szociális célútüzelőanyag

vásárl ásáho z kap csolód ő títmo gatásár a.

Megállapítja, hogy

a

kívánja benyújtani.

A

b

pályázatot 50 m3 kemény lombos fafajtára
támogatáshoz 63.500,-

Ft összegű önrésá

izto s ít, v áIlalj a tovább á a tűzifa kiszállitásának kö

Az

lt

s é ge

it i s.

örtészt és a szállítási költséget Szőc Község Ortkormányzata

2022. évi költségvetésébe betervezi.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyűjtáséra, továbbá
pály ázattal kapcsolatos j ognyilatko zatok, intézkedések megtételére.

Az önkormányzat a szociális túzifában vagy szénben részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér és nem fogad el.

Határidő: 2022, augusáus 31.
Felelős: polgármester

Szőc,2021. február 3.
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t. Németh Balázs
* _ _s!Éf-_r',
- polgármester
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