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Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (Ör.)
28. §-a alapján minden, az adott évben született gyermek után az Önkormányzat újszülött
utalvánnyal („babautalvánnyal”) kedveskedik a gondozó családnak.
Az Ör. értelmében az utalványra való jogosultság megállapítására hivatalból kerül sor, ami
minden gyermek után csak egyszer adható. Az utalvány odaítéléséhez a születés tényén kívül
egyéb (jövedelmi, vagyoni) feltételek nem vizsgálandók. Az utalvány értéke gyermekenként
10 ezer forint, kivéve az év első újszülöttjét, akinek esetében 20 ezer forint.
Az utalvány alapvetően babaápolási cikkekre váltható be. A korábbi évek gyakorlatának és a
rendeleti szabályozásnak megfelelően az utalványt évről-évre rotációs rendszerben négy helyi
vállalkozótól szoktuk megrendelni. Ez a négy vállalkozó a helyi iparűzési-adóelőírás alapján
Magony László e.v, Hevesi Tibor e.v., Tóth Istvánné e.v. és Kiss Éva e.v. A hivatkozott
rotáció alapján 2021-ben újra Hevesi Tibor Élelmiszer Kereskedelmi Kft-től (6630 Mindszent,
Iskola u. 48., adószám: 27941151-2-06) történne az utalványok megrendelése.
Bár a városnak még nincs elfogadott 2021. évi költségvetése, a központi szociális támogatás
felosztására irányuló ún. megalapozó döntés alapján 60 születendő gyermekkel számolva 600
ezer forint eredeti előirányzatot tervezünk erre a célra. Ez megfelel a tavalyi kiadásnak, így a
2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendeletbe foglalt
időarányos teljesítési feltételnek megfelelve javasolom a „babautalványok” idei
megrendelését az említett helyi vállalkozótól.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy az előterjesztés alapján - a 27/2021. (I. 29.) 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 saját hatáskörben – a megrendelésről döntését meghozni szíveskedjen.
M i n d s z e n t , 2021. február 22.
Dr. Végh Ibolya
jegyző

….. /2021. (II. 22.) sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Újszülött utalványok 2021. évi megrendelése.
Határozati javaslat:
A 27/2021. (I. 29.) 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 az újszülött utalványok 2021. évi megrendelésével kapcsolatban az alábbi
döntést hozom:
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
(Ör.) 28. §-a szerinti, a 2021. évben született gyermekek köszöntésére, a gondozó
családok támogatására szolgáló újszülött utalványok az Ör-ben meghatározott
értékben 2021-ben Hevesi Tibor Élelmiszer Kereskedelmi Kft-től (6630 Mindszent,
Iskola u. 48., adószám: 27941151-2-06) kerüljenek beszerzésre.
Felkérem a jegyzőt, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:

jegyző

Erről a határozatról értesítést kap:
- Zsótér Károly Sándor polgármester
- Dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Hevesi Tibor Élelmiszer Kereskedelmi Kft. (6630 Mindszent, Iskola u. 48.)
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Zsótér Károly Sándor
polgármester

