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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Dávid Géza  PVB Elnök   

65 év felettiek, iskolások, óvodások „Karácsonyi ajándéka” 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021.12.13-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt években többször felmerült a 65 év felettiek év végi vagy „karácsonyi” megajándéko-
zásának lehetősége. Pro és kontra érvek hangzottak el, például, hogy van olyan, aki nagyon 
örülne neki, de van akinek ez sértő lehet. Egy kompromisszumos megoldás jutott eszembe, mi-
szerint, a testület biztosítana fedezetet a 65 év felettiek egyszeri 10.000 Ft-os karácsonyi aján-
dékára, a kiosztása pedig a következőképp oldódna meg: a hivatalban kijelölünk 3 napot ami-
kor bejöhetnek az érintettek átvenni a 10.000 Ft-ot, így aki elfogadja és él a lehetőséggel, az 
megkapja, akinek sértő, vagy más okból nem kíván élni vele, az nem veszi át. Ez a megoldás 
működik szomszédos településeken, régóta, sikerrel, úgy gondolom, hogy ez Rétságon is 
megoldható. 
Nagyságrendileg 553 fő 65 év feletti állandó lakcímmel rendelkező lakosa van Rétságnak, akik 
nem tiltották le személyes adatai kezelését önkormányzati és egyéb célból. 
 
Az átvétel feltételei: 
- TAJ kártya bemutatása, 
- személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, 
- személyes átvétel, vagy szabályosan kitöltött meghatalmazás (meghatalmazó neve címe, 
aláírása, meghatalmazott neve, címe, aláírása 2 tanú neve címe aláírása), 
- átvételi jegyzék aláírása.  

 
Szintén szóba került többször, az iskolás és óvodás gyerekek megajándékozása is, de ezidáig 
ez sem történt meg egy évben sem karácsonykor. Ebben az esetben a javaslatom, hogy az is-
kolai és az óvodai alapítványnak szavazzunk meg támogatást, gyermekenként 5.000 Ft érték-
ben, amelynek a felhasználási célját egy támogatási megállapodásban lehetne rögzíteni, és az 
elszámolása is ezen célok teljesülése esetén lenne lehetséges. Javaslom, hogy ezen támoga-
tás esetén a célok mindenképp a gyermekem érdekében legyenek meghatározva az alábbiak 
szerint: 
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 Iskola esetében: 
-informatikai fejlesztési cél, és -sporteszközök vásárlása 
Gyermek létszám: 249fő 
Támogatási összeg: 249*5000=1,245,000Ft 
 
Óvoda esetében: 
-játékok vásárlása, sporteszközök vásárlása 
Gyermek létszám: 104fő 
Támogatási összeg: 104*5000=520,000Ft 
 
Úgy vélem, hogy ha már Rétság Városa stabil anyagi helyzete biztosítja az ajándékozás lehe-
tőségét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíves-
kedjenek. 
 
Rétság, 2021. december 9. 
 

          Varga Dávid Géza s.k. 
           PVB elnök 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:- 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:   

I.határozat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 65 év feletti érvényes beje-
lentett lakcímmel (állandó lakcímmel) rendelkező lakosok, iskolások, óvodások „Kará-
csonyi ajándéka” című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a településen élő, 2021. december 1. napon állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkező 65.életévüket 2021.12.31-ig betöltő lakosok részére – akik 
nem éltek személyes adataik letiltásával - 10.000 Ft egyszeri, pénzbeli támogatásként Kará-
csonyi ajándékot adjon. A karácsonyi ajándék kiosztása készpénzben, az alábbiak szerint tör-
ténik: 
2021.12…………n 8-15óra között  
2021.12…………n 8-15óra között  
2021.12…………n 8-15óra között  a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. 
 
Az átvétel feltételei: 
- TAJ kártya bemutatása, 
- személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, 
- személyes átvétel, vagy szabályosan kitöltött meghatalmazás (meghatalmazó neve címe, 
aláírása, meghatalmazott neve, címe, aláírása 2 tanú neve címe aláírása), 
- az átvételi jegyzék aláírása.  
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Ezen határozatot a hivatalos honlapon, hirdetőn és újságban is meg kell jelentetni, valamint a 
jogosultakat levélben is értesíteni kell. Tájékoztatni kell továbbá az érintetteket, hogy a támoga-
tást legkésőbb 2022. január 14-ig lehet átvenni, a határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A 65 év felettiek Karácsonyi támogatás fedezetét: 553 fő x 10.000Ft-ot azaz 5.530.000.-Ft-ot 
testület a 2021. évi általános tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi 
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2022.01.14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
II. határozat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 65 év feletti érvényes beje-
lentett lakcímmel (állandó lakcímmel) rendelkező lakosok, iskolások, óvodások „Kará-
csonyi ajándéka” című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a rétsági iskolás gyermekek karácsonyi ajándéka-
ként a Rétsági Iskola Gyermekeiért Kulturális és Tehetséggondozó Alapítványt támogatja 
gyermekenként 5.000 Ft-tal összesen 1.245.000.- . Az alapítvány a támogatást informatikai fej-
lesztésre és sporteszközök vásárlására fordíthatja. 
 
Továbbá A Képviselő-testület egyetért abban is, hogy a rétsági Óvodás gyermekek karácsonyi 
ajándékaként a Kölyökvár Alapítvány Rétság Város Óvodás Gyermekeiért támogatja gyerme-
kenként 5.000 Ft-tal összesen 520.000 Ft. Az alapítvány a támogatást játékok vásárlára és 
sporteszközök vásárlására fordíthatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a mellékelt támogatási megál-
lapodás aláírására. 
 
Az alapítványi támogatások fedezetét, 1.765.000 Ft-ot testület a 2021. évi általános tartalék 
terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módo-
sításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő:A Támogatási megállapodás aláírására: 2021.12.23., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

                                                                                                                                   
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                
……………………………………… 

                                                                                                                   Jámbor Lajos 
                     jegyző 
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Ikt.sz:    …………/2021 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
…………………………. képviselő: …………………. – között a Képviselő-testület által biztosított 2021. 
évi önkormányzati civil szervezetek működési támogatásának felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……………… számú határoza-
tával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a ………………………………. részére 
………...- Ft  azaz …………………………forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás 
COFOG szerinti besorolása ………………………... 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

• …………………………………………                   ………………… Ft 
• …………………………………………                   ………………… Ft 
• …………………………………………                   ………………… Ft 

  
  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, idénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek működésének támogatására tervezett keret ter-
hére az Alapítvány ………………………………………………-nél vezetett ………………… számú szám-
lájára igénybejelentés alapján utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre 
használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiál-
lított számla másolatainak benyújtásával, 2022. január 31. napig kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső 
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. 
A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírása-
inak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű 
kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támoga-
tás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás 
célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő 
adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szer-
vezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett válto-
zásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kez-
deményezni; 
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• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő ter-
heket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

•  
 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására 
jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irány-
adónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a 
megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
  
Rétság, 2021. ………………………. 
  
 
 
 
 
 
  Mezőfi Zoltán                    ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 
      


