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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Immár hagyomány településünkön, hogy a 80 éven felüli korosztályba tartozó idős lakosaink
részére karácsonyi ajándék (vásárlási) utalvánnyal kedveskedik a Képviselő-testület. Szociális
rendeletünk értelmében az ajándékutalványok kérdésében való döntés az Egészségügyi,
Szociális és Egyházügyi Bizottság hatásköre, azonban a Covid-19 járvány második hulláma
ezt most „felülírta”.
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jelenleg a
polgármester gyakorolja a Képviselő-testület hatásköreit, ezért a karácsonyi
ajándékutalványokról is a polgármester dönt.
Az elmúlt években az Önkormányzat helyi vállalkozóktól megrendelt vásárlási utalványokkal
kedveskedett a Karácsonyi Ünnepekre az adott korosztályba tartozó személyeknek. Az idén is
szeretnénk ezt a szép és nemes hagyományt folytatni, viszont oly módon, hogy 2020-ban
Edenred utalványokat rendelnénk a megfelelő címletekben (javaslatom szerint 500,- vagy
1.000,- Ft-os címletekben, esetleg vegyesen).
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletünk
kimondja, hogy az utalványra való jogosultság megállapításához az adott korosztályba való
tartozás tényén kívül egyéb (jövedelmi, vagyoni) feltételek nem vizsgálandók. Az utalványok
fedezete a mindenkori költségvetési rendelet szociális előirányzatán belül meghatározott
összeg. Az egy személy részére járó utalvány értékét minden évben a rendelkezésre álló
fedezet és az utalványra jogosult személyek számának figyelembe vételével kell
megállapítani.
Tájékoztatom Polgármester Urat, hogy idei költségvetési rendeletünkben, eredeti
előirányzatként 1 millió forintot terveztünk erre a célra, míg a 80 év feletti korosztályokba
jelenleg 338 fő tartozik. Ez a korábbi évek 3.000,- Ft/fő összegével számolva 1.014.000,- Ft,
azaz az előirányzat összege fedezetet nyújthat ezzel az összeggel az utalványok
megrendelésére. Figyelemmel kell lenni ugyanis arra a tényre, hogy Karácsonyig sajnos – az
előző évek tapasztalata alapján – a korosztályba tartozók létszáma csökkeni fog
valamennyivel, illetve szintén az előző évek tapasztalata, hogy a mindszenti állandó
bejelentett lakóhely ellenére vannak olyanok, akik nem a városban élnek (pl. valamilyen
szociális intézményben, vagy betegség miatt a vidéken élő gyerekeik vették magukhoz Őket).

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy előterjesztésem alapján döntést hozni szíveskedjen.

Mindszent, 2020. november 18.

Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

… /2020. (XI. ...) sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Döntés a 2020. évi karácsonyi ajándékutalványokról
Határozati javaslat:
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 2020. évi karácsonyi ajándékutalványok juttatásával kapcsolatban az
alábbi döntést hozom:
Mindszent Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló
előirányzat terhére a 2020. évi Karácsonyi Ünnepek alkalmából a 80 éves és
idősebb korcsoportba tartozó (1940-ben és a megelőző években született)
személyek részére élelmiszerre beváltható, 3.000,- Ft értékű ajándékutalványt
biztosít.
Utasítom a jegyzőt, hogy az idősek bevásárlási szokásaihoz igazodó címletekben a
szükséges Edenred utalványok megrendeléséről, a jogosultak részére történő
eljuttatás koordinálásáról, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon. Az utalványokat – az aktuális járványügyi helyzet és a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével meghatározott módon - legkésőbb
2020. december hó 20. napjáig a jogosultak részére el kell juttatni.
Felkérem egyidejűleg a Képviselő-testület tagjait és a Bizottságok tagjait, hogy az
utalványok jogosultak részére történő eljuttatásában – amennyiben ezt akkor a
járványügyi helyzet és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik vegyenek részt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:

jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda
K.m.f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

