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Tisztelt Képviselő-testület

Az idei évben, az előző évekhez hasonlóan, az 5. 000 fő lakosságszám alatti települések
kiegészítő támogatást igényelhetnek szociális célú tűzifavásárlásához a 2022. évi központi
költségvetésről szóló 2020.XC. törvény 3. melléklet 1.2.2. 1. pontja szerint.
A támogatás igényléséhez az Önkormányzatnak az idén is önrészt kell biztosítania.

A kiegészítő támogatás mértéke Pilisborosjenő Község tekintetében 5 erdei m /fö. A fö
megállapításánál az alábbiakra kell tekintettel lenni:

2020. évi átlagos közfoglalkoztatási létszámának,
a 2020. évi aktív korúak ellátásában, valamint rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesültek számának, illetve a
2021. január 1-jei lakosságszámból a 80 év felettiek számának

az összege adja az igényelhetö meimyiséget.

A támogatás összege a pályázati kiírás 5. pontjának b) alpontja alapján kemény lombos fafajta
esetén 16.500 Ft + áfa/erdei m3, lágy lombos fafajta esetében 10.000 Ft/erdei m3+áfa, szén
esetében 2. 500 Ft/q + áfa. Ezen támogatási összegekhez az Önkormányzatnak a pályázati kiírás
5. pontjának c) alpontja alapján a kemény lombos fafajta esetén 1. 000 Ft/m3, lágy lombos
fafajta esetében 1.000 FVerdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q +áfa mértékű önrészt kell
biztosítarúa.

Az elmúlt években az Önkormányzat a kemény lombos fafajtára pályázott. A létszámok alapján
összesen 162 erdei m3-re nyújtható be támogatási igény. Viszont a felhasználásnál figyelembe
kell venni azt is, hogy Pilisborosjenőn a rászomlók száma elég alacsony, és egy
kedvezményezettnek háztartásonként maximum 5 m3 fa adható. A tavalyi évben 40 m3 tűzifára
adott be az Önkormányzat támogatási igényt. Az idei évbenjavasolnánk, hogy szintén 40 m3-
re nyújtson be az Önkormányzat pályázatot, mivel ennyi háztartásnak lehet kiosztani tűzifát az
előzetes felmérés alapján.

Fentiek alapján az Önkormányzatnak a különbözö fafajtákra vonatkozóan az alábbi önrészt kell
biztosítania: kemény lombos fafajta esetén 40.000 Ft + áfa (10.800 Ft), azaz bruttó 50.800 Ft.

Az önrész forrása az Onkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll az "107060 Egyéb
szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kormányzati funkción, a 0548122 Atmeneti
segély főkönyvön".

Kérem, hogy az elöterjesztést megtárgyalni és a határozatijavaslatról dönteni szíveskedjenek.
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r ĈL i /
Tömöri
polgánne""^^



HATÁROZATIJAVASLAT

1. Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a
szociálisan rászorult lakosok támogatásához Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 1.2.2. 1. pontja és a pályázati
kiírás alapján kemény lombos fafajtára vonatkozó 16. 500 Ft + áfa/erdei m3 tüzifa
támogatási összeg igénylésére pályázatot terjeszt elő a Magyar Allamkincstár felé.

2. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testíilete úgy dönt, hogy a pályázat
keretein belül 40 erdei m3 tűzifára terjeszt elö igényt.

3. A Képviselő-testület az 1. és 2. pontok szerinti igényléshez 50. 800 Ft önrészt biztosít az
Onkonnányzat 2022. évi költségvetésének "l 07060 Egyéb szociális pénzbeli és
temiészetbeni ellátások Kormányzati fünkció, 0548122 Atmeneti segély"
költséghelyének terhére.

4. A Képviselö-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pont szerinti pályázat
határidöben való benyújtásáról gondoskodjon.

Felelös: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: 2022. augusztus 30.




