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A Képviselő testület 

2021. november 9-i soron következő ülésére 
 

Tárgy: időskorúak karácsonyi ajándékozása 

 

Több településen kedves szokás, hogy az Önkormányzat Karácsony alkalmából jelképes ajándékkal 

megköszönti a község időskorú lakosságát. A Képviselő-testület a 2012. évben indította el ezt a gyakorlatot. 

A 2018. évben 63 főt, a 2019. évben 66 főt ajándékoztunk meg 2.000 Ft/fő értékben. A 2020. évben a Covid 

ellenére is fenntartottuk az ajándékozás szokását. 

Az ajándékcsomagokat a Képviselő-testület tagjai vitték el az idősekhez, lehetőséget biztosítva ezzel a 

személyes kontaktusra is. 

 

A Remeteszőlős Községben élő időskorúak létszáma a következőképpen alakul: 

 2012. év – a 75 év felettek száma: 36 fő (33 család) 

 2013. év – a 75 év felettek száma: 35 fő (30 család).  

 2014. év – a 75 év felettek száma: 36 fő (33 család).  

 2015. év – a 75 év felettek száma: 40 fő (35 család).  

 2016. év – a 75 év felettek száma: 53 fő (46 család).  

 2017. év – a 75 év felettek száma: 43 fő (40 család).  

 2018. év – a 75 év felettek száma: 63 fő (54 család).  

 2019. év – a 75 év felettiek száma:66 fő (58 család) 

 2021. év - a 75 év felettiek száma: 74 fő (62 család) 

 

Amennyiben idén is folytatjuk az ajándékozás gyakorlatát, úgy - 2.500 Ft értékű ajándékcsomag esetén - a 

várható kiadásunk 185.000 Ft költséget jelentene számunkra. 

Fontos megjegyezni, hogy az idei évben – a szociális rendeletünk módosításával – lehetőség nyílt arra, hogy 

az ajándékok anyagi fedezetét a szociális normatíva keretére számoljuk el, így az a saját bevételeinket nem 

fogja terhelni. 

A tavalyi évben 6 időskorúnak nem tudtuk eljuttatni az ajándékot, mert – bár Remeteszőlős Község van 

megjelölve állandó lakcímként – életvitelszerűen nem településünkön élnek. 

Nyilván ennek kiszűrése a névsor áttekintése során megtehető. 

A fentiek tekintetében várom a tisztelt Képviselők javaslatait, véleményét. Személyesen javaslom a kedves 

szokás fenntartását. 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Remeteszőlős Község területén 

lakóhellyel rendelkező 75 év feletti időskorú lakosokat Karácsony alkalmából jelképes ajándékkal kívánja 

köszönteni. 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajándékozásra 185.000 Ft keretösszeget biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékcsomagok elkészíttetésére és az érintettekhez 

történő eljuttatására. 

A határozat végrehajtása a Mikulásnapi támogatási formát szabályozó önkormányzati rendelet hatályba 

lépése után lehetséges. 
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