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Javaslat  
80 éven felüliek támogatására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült: A képviselő-testület 2018. november 21-i ülésére 

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 
Szoc.  Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejl. Bizottság Ügyrendi Bizottság 

igen igen nem 

Készítette: Bartus László 

 
 
 
 

Megtárgyalás módja:          
 
nyilvános tárgyalás 
 

Döntéshozatal:        egyszerű 
szavazattöbbség 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 
    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 
E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


Tisztelt Képviselő-testület! 

A karácsony közeledtével elkezdtük az önkormányzat által rendezendő ünnepi események 
szervezését. Ennek része a 80 éven felüli pásztói polgárok karácsonyi élelmiszercsomaggal 
történő megajándékozása is. Mint minden évben most is szeretnénk részükre 3000 ft. értékű 
csomagot összeállítani. A tapasztalat az, hogy az idős emberek nagyon várják az 
önkormányzattól ezt a gesztust, nagy örömöt tudunk ezzel okozni számukra. 
 
Az idén az alábbi négy üzlettől kértünk ajánlatot a 3000 ft-os egységcsomag összeállítására. 

• SPAR MAGYARORSZÁG Kft. 
• PENNY_MARKET KERESKEDELMI Kft. 
• UNIO COOP Zrt. 
• Forte Hungary Kft. (volt CBA) 

 
Az ajánlatok beadási határideje 2018. 11. 16.  
Mivel az előterjesztés elkészítésekor még nem ismerjük az ajánlatok tartalmát, a szolgáltató 
kiválasztására az ülésen teszünk javaslatot. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 80 éven felüliek 
támogatásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint dönt. 
 

1. 2018. évben a karácsonyi ünnepeket megelőzően alanyi jogon, bruttó 3000 ft. értékű 
karácsonyi élelmiszercsomag formájában támogatást biztosít a 80 éven felüli pásztói 
polgárok számára. 

 
2. A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó 

…………………….…………….-tól rendeli meg a 80 éven felüli polgároknak 
juttatandó, egyenként 3000 ft értékű karácsonyi élelmiszercsomagokat. Az összesen 
bruttó 1 200 000 ft. vételárat a szociális keret terhére biztosítja. A csomagok 
megvásárlását és érintetteknek történő átadását 2018. december 22-ig kell elvégezni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2018. november 15. 
  
 
 

Bartus László 
Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály 

Vezetője 
           Határozati javaslat törvényes!  
 
 
                      Dr. Sándor Balázs 
                               jegyző 
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