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Tisztelt Képviselő-testület!
Már hagyománnyá vált Dombóváron az, hogy karácsony közeledtével városunk 80
éven felüli lakosait megajándékozzuk egy szerény ajándékcsomaggal. Fontos, hogy az
idősek tiszteletét és megbecsülését ily módon is kifejezésre juttassuk. A tavalyi évtől a Képviselő-testület döntése alapján - ez a karácsonyi támogatás természetbeni
szociális támogatásként állapítható meg, mely változtatást főleg a juttatás költségeinek
az elszámolása indokolt.
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2017. június 1. napjától hatályos 13. § (15)
bekezdése alapján „A képviselő-testület évente a tárgyévi költségvetés terhére a 80.
életévét betöltött személyek részére rendkívüli települési támogatásként karácsonyi
támogatás természetbeni ellátást állapíthat meg. A természetbeni ellátás évente
egyszer hivatalból állapítható meg, melynek értékét a költségvetési rendeletben
elkülönített keret alapján állapítja meg a Képviselő-testület.”
A 2016. évben tartós élelmiszerekből álló nagyobb ajándékcsomagot kaptak időseink,
melynek költségeit az önkormányzat költségvetéséből, illetve támogatást nyújtó
dombóvári vállalkozások és magányszemélyek e célra felajánlott adományaiból
finanszíroztuk, mintegy 1,2 millió forint értékben. Az egyenként kb. 1500,- Ft értékű
csomagokat a hivatal dolgozói készítették el, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
diákjai szállították házhoz és vetették át az érintettekkel.
A tavalyi évben erre a célra elkülönített keret nagyobb értékű ajándék beszerzésére
adott lehetőséget. Tavaly 845 olyan dombóvári lakóhellyel rendelkező személy
szerepelt nyilvántartásainkban, akik 2017. december 31-ig a 80. életévüket betöltötték.
A Képviselő-testület a 2018. március 1. napján tartott rendkívüli ülésén tárgyalta és
fogadta el Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési rendeletét, melynek
során az idősek karácsonyi támogatására a 2018. évben 3,5 millió forintot különített el.
Az idei évben jelenleg 848 olyan dombóvári lakóhellyel rendelkező személy szerepel
nyilvántartásainkban, akik ez év december 31-ig a 80. életévüket betöltik.
Javaslom, hogy az érintettek részére idén is személyenként 4.000,- Ft értékű Erzsébetutalvány természetbeni települési támogatást állapítson meg a Képviselő-testület.
Javaslom továbbá az utalványok mellé egy szép karácsonyi üdvözlőlap beszerzését,
illetve további költségként fog felmerülni az utalványok előállítási és kézbesítési
költsége is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a dombóvári 80 év felettiek 2018. évi karácsonyi támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 13. § (15) bekezdése alapján a
Dombóváron állandó lakóhellyel rendelkező azon 848 fő részére, akik 2018. december
31-ig betöltik a 80. életévüket, rendkívüli települési támogatásként személyenként
4.000,- Ft értékű Erzsébet-utalvány karácsonyi támogatás természetbeni ellátást állapít
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre a célra elkülönített keret
terhére az utalványok, és azok mellé karácsonyi üdvözlőlapok beszerzésére, valamint
azok előállítási és kézbesítési költségeinek vállalására.
Határidő: azonnal – az utalványok megrendelésére
2018. december 24. – az utalványok kézbesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Hatósági Iroda

Kiss Béla
alpolgármester

