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117/2020. (XII. 18.) sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Karácsonyi ajándékcsomagok juttatása.
HAT Á R O ZAT :
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjába foglalt hatáskörömben eljárva, 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 melegétel-osztás előkészítéséről és lebonyolításáról
az alábbiak szerint határozok:
1. A koronavírus világjárvány káros helyi hatásainak megelőzése, illetve
csökkentése érdekében 2020-ban Mindszent Város Önkormányzata melegételosztás helyett, de annak előirányzata terhére a szociálisan hátrányos helyzetben
lévő személyek, családok részére tartós élelmiszerekből összeállított karácsonyi
ajándékcsomagot juttat.
2. A karácsonyi ajándékcsomagok juttatása a helyi Családsegítő Szolgálat
munkatársaival összeállított lista szerinti 74 fő részére történik.
3. A karácsonyi ajándékcsomagok összeállítását és leszállítását az általuk
benyújtott és 2020. november 18-án kelt árajánlat szerint a Szőke és Társai Kfttől (székhely: 5602 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 18.) kell megrendelni.
4. A 3. pont szerinti árajánlatban szereplő vételár meghaladja a Mindszent Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a karácsonyi melegétel-osztás
céljára képzett előirányzat összegét, ezért a költségvetésben a kiadási
előirányzatok között a következő átcsoportosítást kell végrehajtani: a
lakásfenntartási települési támogatás előirányzatát csökkenteni kell 292.722,Ft-tal, és a karácsonyi melegétel-osztás előirányzatát ezen összeggel meg kell
növelni.
Felkérem a jegyzőt, hogy a további szükséges intézkedések – különösen a
csomagok megrendelése, a kiosztás járványügyi szabályoknak megfelelő
megszervezése és lebonyolítása, illetve a pénzügyi rendezés – megtételéről
gondoskodjon.
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