ELŐTERJESZTÉS
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 20-i rendkívüli nyílt ülésére

2. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Karácsonyi ajándékcsomag
Tárgykört rendező jogszabály:
- Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette:

Dr. Temesszentandrási György polgármester
Kasziba Csabáné igazgatási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat eddig minden évben karácsonyi csomagot adott a 70 éven felülieknek és a
nagycsaládosoknak, akik három vagy több gyermeket nevelnek saját háztartásukban.
A képviselő-testület saját hatáskörben hozott határozattal dönthet a karácsonyi ajándékcsomag
támogatások kifizetéséről, amely a költségvetés általános tartaléka terhére kerülhet kifizetésre.
Az elmúlt évhez hasonlóan készítettük el a határozati javaslatot.
Kérem szíveskedjenek dönteni arról, hogy kívánnak e ilyen formában karácsonyi csomagot
adni, milyen összegben kerüljön összeállításra az ajándékcsomag a 70 éven felüliek és a
nagycsaládosok esetében.
A tavalyi év során a bicskei Tesco áruházban rendeltük meg - két önkormányzati dolgozó
által összeállított - mintacsomagok alapján a karácsonyi csomagokat. Az áruház ingyenesen
szállította ki az önkormányzat részére azokat, külön-külön csomagolva a 70 éven felüli és
nagycsaládos csomagot.
Tavaly 102 fő 70 év feletti, 20 nagycsalád kapott ajándékcsomagot 2.200,-Ft/csomag és
5.500,-Ft/csomag értékben.
A csomagokra kifizetett összeg összesen 370.115,-Ft forint volt.
Várhatóan a 70 év felettiek létszáma december hónapban 106 fő, a nagycsaládosok létszáma
21 fő.
Kérem az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását!
Tabajd, 2013. november 18.
Dr. Temesszentandrási György
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT:
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(XI.20.) számú határozata
Karácsonyi csomagról
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy karácsonyi
ajándékcsomagot ad annak a
- 70 évnél idősebb személynek
a) aki a karácsonyi ajándékcsomag kiosztását megelőzően legalább két éve –
megszakítás nélkül – állandó tabajdi lakcímmel rendelkezik és
b) életvitelszerűen Tabajdon tartózkodik,
c) 70. életévét az adott év december hónapjában betölti.

- családnak, aki legalább három eltartottnak minősülő gyermeket nevel saját
háztartásában
a) aki a karácsonyi ajándékcsomag kiosztását megelőzően legalább két éve –
megszakítás nélkül – állandó tabajdi lakcímmel rendelkezik és
b) életvitelszerűen Tabajdon tartózkodik,
c) családjában az adott év december hónapjában három vagy több kiskorú gyermeket
nevel, kivétel, ha a gyermek nagykorú és nappali rendszerű középszintű iskolai
oktatásban vesz részt
A karácsonyi ajándékcsomag értéke 70 évnél idősebb személyek esetén:.................Ft/csomag,
három vagy több gyermeket nevelő család esetén: .......................Ft/csomag.
A jogosultságot a hatósági lakcímnyilvántartás és a szociális nyilvántartás alapján az
önkormányzat ellenőrzi.
A karácsonyi ajándékcsomag átadása lakcímen történik, december 24-ig, az átvételről
aláírásával nyilatkozik a jogosult, vagy annak nagykorú családtagja.

Határidő: 2013. december 24.
Felelős: Polgármester

