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Szociális célú tűzifavásárlás 
 
A belügyminiszter 59/2012 (XI.28.) BM rendelete alapján Uszód Község Önkormányzata is pályázott a 
szociális célú tűzifa vásárlására. A kormány a rendelkezésére álló kereteket figyelembe véve a települé-
seknek az igényelhető mennyiség töredékét (kb. 15 %-át) ítélte meg. Uszód esetében az igényelt 184 m3 
fa helyett 29 m3 került megállapításra – a támogatás összege 441.960 Ft. 
A megítélt fát az aktív korúak ellátásában és a lakásfenntartási támogatásban részesülők között lehet szét-
osztani. A két ellátási forma átfedései miatt ez kb. 120 háztartást érinthet. Összegszerűen ez kb. 3.600 Ft 
értékű fa egy háztartásnak. Az önkormányzatok a támogatást 2013. február 15-ig használhatják fel. 
Sajnos a támogatás igénybevétele az önkormányzatokra rendkívül sok plusz munkát és adminisztrációs 
terhet jelent, és csak a lakosság egy szűk rétege részesülhet belőle. Akik a felsorolt ellátásról néhány 10 
vagy 100 forinttal lemaradtak, a rendelet szerint nem kaphatnak segítséget. 
Uszód Község Önkormányzata a fent leírt helyzetre való tekintettel az év végén vagy január elején tár-
gyalni fogja az ügyet. A testület vizsgálni fogja annak a lehetőségét, hogy a támogatott kör ne csak a 120 
családra terjedjen ki, legyen annál szélesebb. Alapelvként pedig fontos, hogy a testület által megítélt tá-
mogatás ne legyen kevesebb a BM támogatás egy családra eső összegénél (kb. 3.600 Ft). 
Kérjük, hogy a döntés megszületéséig legyenek türelemmel. Kérjük Önöket, hogy a fenti témában a dön-
tés megszületéséig ne nyújtsanak be kérelmet. 

KARÁCSONY KUPA 
teremlabdarúgó torna 

2012. december 29. 13,00 órától 

Uszód Község Sportegyesülete ismételten megrendezi a KARÁCSONY KUPA teremlabdarúgó tornáját. 
A versenybe maximum 10 fős csapatokkal lehet nevezni a helyszínen 13,00 óráig. Csapatonként a pályán 
egyszerre maximum kettő igazolt játékos szerepelhet. Nevezési díj: játékosonként 200 Ft, mely nem tar-
talmazza a belépő árát. Váltócipő használata kötelező, a csapatok a megkülönböztetésre alkalmas mezről, 
pólóról maguk gondoskodnak. Az öltözőben hagyott értékekért a rendezők nem vállalnak felelősséget. A 
csarnok területén dohányzás és szeszes ital fogyasztása TILOS! 

Bursa Hungarica 
 
Tájékoztatjuk a nappali tagozatos egyetemista, főiskolás diákokat, illetve a szeptembertől felsőfokú in-
tézmény nappali tagozatára jelentkező diákokat, hogy Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete 
minden pályázó számára 5.000 Ft ösztöndíj támogatást szavazott meg. Az összeget a felsőfokú oktatási 
intézmény megduplázza, így minden uszódi diák a maximális 10.000 Ft ösztöndíjban részesül a követke-
ző tanévben 
 
2013. évi közfoglalkoztatás 
 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2013. évre Uszód Község Önkormányzata 15 fő 8 órás hosszú távú 
foglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Start Munka keretein belül. Az első körben már egyeztetett 
programok várhatóan 2013. február 1-től 2013. december 31-ig tartanak. Bérezés várhatóan a 2012. évi-
vel megegyezően br. 71.800 Ft (néhány % emelés esetlegesen várható). Ezekben a programokban első-
sorban férfiak jelentkezését várjuk. 
A 2013-as évben is várhatóak néhány hónapos,  napi 6 órás foglalkoztatási lehetőségek. Ezekről jelenleg 
nincs információnk. Várhatóan az önkormányzat nem tud mindenkinek munkalehetőséget felajánlani, 
ezért a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők figyelmét felhívjuk, hogy ez ellátás folyama-
tossága miatt 30 nap munkaviszony igazolása szükséges. 
  


