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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!
Kismaros Község Önkormányzata hagyományosan karácsonyi csomagot juttat el minden évben a
Kismaroson állandó lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli idősek részére, melyeket a Képviselőtestület tagjai adnak át.
A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartása alapján 2021. évben 310 db csomag
kerülne megrendelésre, bruttó 5.000 Ft/csomag áron.
A 2021. évi népességnyilvántartás adatai szerint a 70 éven felüli kismarosi állandó lakóhellyel rendelkező személyek száma: 308 fő.
A csomagok eddig minden évben a CBA-tól kerültek megrendelésre.
Javasolom, hogy a karácsonyi csomagokat bruttó 5.000 Ft/csomag áron rendeljük meg.
Bruttó 5.000 Ft/csomag összeggel számolva: 310 db x 5.000 Ft = 1.550.000 Ft
A 2021. évi költségvetésben erre a célra 1.524.000.- Ft van elkülönítve a K31 Egyéb szakmai anyagok rovaton. A K4 Ellátottak pénzbeli juttatások soron van elég szabad keret az előirányzat átcsoportosításhoz.
Kérem, hogy a Képviselő-testület tárgyalja a 70 éven felülieknek nyújtandó Karácsonyi
ajándékcsomagok megvásárlására vonatkozó előterjesztésemet, majd a határozati javaslatnak megfelelő döntést hozza meg!
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„A” DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG)
A. Határozati javaslat
A PÜTB …/2021. (X….) sz. határozata
a 70 éven felüli kismarosi állandó lakosok részére
karácsonyi csomag megrendelésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számára, hogy
1. a 2021. évi költségvetésben a K4. Ellátottak pénzbeli ellátásai előirányzat terhére a 70 éven felülieknek nyújtandó karácsonyi csomag támogatása céljából a K31. Egyéb szakmai anyagok beszerzése előirányzatra 26.000 Ft-ot csoportosítson át, egyben kérje fel a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetés soron következő módosításánál vezesse át;
2. döntsön, hogy a Kismaroson állandó lakcímmel rendelkező 70 éven felüli lakosok számára 310
darab karácsonyi csomagot rendeljen meg bruttó 5.000.- Ft/csomag áron.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: polgármester
„A” DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET)
A. Határozati javaslat
A Képviselő-testület …/2021. (X….) sz. határozata
a 70 éven felüli kismarosi állandó lakosok részére
karácsonyi csomag megrendelésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a 2021. évi költségvetésben a K4. Ellátottak pénzbeli ellátásai előirányzat terhére a 70 éven felülieknek nyújtandó karácsonyi csomag támogatása céljából a K31. Egyéb szakmai anyagok beszerzése előirányzatra 26.000 Ft-ot átcsoportosít, egyben felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a költségvetés soron következő módosításánál vezesse át;
2. dönt, hogy a Kismaroson állandó lakcímmel rendelkező 70 éven felüli lakosok számára 310 darab
karácsonyi csomagot Kismaros Község Önkormányzata rendeljen meg bruttó 5.000.- Ft/csomag
áron. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és a megrendelés elküldésére.
Határidő: 2021. december 10.
Felelős: polgármester

Kismaros, 2021. szeptember 30.
Neubauer Rudolf
polgármester
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