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5 .  N a p i r e n d  
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Karácsonyi ajándékutalvány a bánki idős lakosok részére 

 

Bánk Község Önkormányzata 1992 óta a Bánkon állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen 

itt élő időskorú személyeknek minden év karácsonya előtt egyszeri támogatást nyújtott. 

Az időskorú személyek a támogatást természetbeni támogatás - 2007-től karácsonyi vásárlási 

ajándékutalvány - formájában kapták. 

 

A 2020. évi költségvetésben erre a célra előirányzott összeg: 1.200.000 Ft. 

 

A karácsonyi vásárlási utalványokra vonatkozó javaslatunk – az előző évi ajándékutalvány értékeknek 

megfelelően - korosztályok szerinti bontásban, a jelenlegi létszám alapján: 

 

85 év feletti személyek 21 fő x 7.000 Ft =  147.000 Ft 

80-84 év közötti személyek 22 fő x 6.000 Ft =  132.000 Ft 

65-79 év közötti személyek   141 fő x 5.000 Ft =  705.000 Ft 

önkormányzati nyugdíjas   8 fő x 6.000 Ft =    48.000 Ft 

Összesen:        1.032.000 Ft 

 

A vásárlási utalvány a Bánkon működő három élelmiszerüzletben váltható be. 

 

Önkormányzati nyugdíjasok száma (függetlenül attól, hogy nem mindenki közvetlenül a bánki 

Önkormányzattól ment nyugdíjba, de önkormányzati nyugdíjasként tekintünk rájuk) 11 fő: 

Gyurcsó Istvánné, Hugyecz Jánosné, Ivanics Jánosné, Ivanics András, Laukó Józsefné, Nagy Jánosné, 

Pintér Jánosné, Megyeri Károlyné, dr. Szoukup Tamásné, Turai Zoltánné, dr. Túry Endréné. 

Javaslom, hogy a felsorolt nyugdíjasok idén is az önkormáyzati nyugdíjasoknak szóló kiemelt 

vásárlási utalványban részesüljenek. Javaslom továbbá, hogy Turai Zoltánné és dr. Túry Endréné az 

önkormányzati nyugdíjasoknak szóló ajándékutalvány helyett a korcsoportos bontás szerint részükre 

járó (magasabb összegű) 7.000 Ft értékű ajándékutalványban részesüljenek. 

 

Javaslom, hogy a vásárlási utalvány mellé – a karácsonyi hangulat és a karácsonyi ajándékozás 

jelképeként – a jogosultak részére az eddigi gyakorlat szerint szaloncukrot is ajándékozzon az 

önkormányzat. 

 

 

Bánk, 2020. november 13. 

 

      

 Torma Andrea 

 polgármester 
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……/2020. (XI…...) határozati javaslat 

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva -

miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi 

határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzata a Bánkon állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánkon 

élő, 

➢ 85. életévüket 2020. évben vagy korábban betöltött személyek részére 7.000 Ft, 

➢ 80-84 év közötti személyek részére 6.000 Ft, 

➢ 65-79 év közötti személyek részére 5.000 Ft, 

➢ 9 fő önkormányzati nyugdíjas részére 6.000 Ft 

értékű karácsonyi vásárlási ajándékutalványt nyújt és személyenként 0,4 kg szaloncukorral 

ajándékozza meg. A vásárlási utalvány a Bánkon működő három élelmiszerüzletben váltható be. 

A karácsonyi vásárlási utalvánnyal kapcsolatos kiadások a természetbeni ellátások előirányzat terhére 

kerülnek kifizetésre. 

A vásárlási utalványok és a szaloncukor érintettekhez történő eljuttatásáról a képviselő-testület tagjai 

gondoskodnak. 

 

Határidő: 2020. december 23. 

Felelős: polgármester 


