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Javaslat  
80 éven felüliek támogatására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült: A képviselő-testület 2021. novemberi ülésére 

Előterjesztő: Bartus László osztályvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Ez évben is indokolt egy ünnepi esemény megtartása, a már hagyományosnak nevezhető, a 80 
éven felüli pásztói polgárok (kb. 455 fő) karácsonyi élelmiszercsomaggal történő 
megajándékozása. Eltérően a korábbi gyakorlattól, ez évben a 3000 ft. helyett 4000 ft. értékű 
csomag összeállítását javasoljuk. 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 4000 ft-os egységcsomag összeállítására. 

• SPAR MAGYARORSZÁG Kft. 
• PENNY_MARKET KERESKEDELMI Kft. 
• UNIO COOP Zrt. 
• Csépe-Privát Kft. (volt CBA) 

 
Az ajánlatok beadási határidejére (2020. 11. 15.) 2 ajánlat érkezett (UNIO COOP Zrt. és 
Csépe-Privát Kft.). 
A két ajánlat között minimális a különbség az UNIO COOP Zrt. javára. Javaslatunk szerint ez 
évben az UNIO COOP Zrt ajánlatát javasoljuk elfogadni.  
 
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. 2021. évben a karácsonyi ünnepeket megelőzően alanyi jogon, bruttó 4000 ft. értékű 
karácsonyi élelmiszercsomag formájában támogatást biztosít a 80 éven felüli pásztói 
polgárok számára. 

 
2. A Polgármester a beérkezett ajánlatok alapján a legjobb ajánlatot adó UNIO COOP Zrt 

-től rendeli meg a 80 éven felüli polgároknak juttatandó, egyenként 4000 ft értékű 
karácsonyi élelmiszercsomagokat. Az összesen bruttó 1 820 000 ft. vételárat a 
szociális keret terhére biztosítja. A csomagok megvásárlását és érintetteknek történő 
átadását 2020. december 23-ig kell elvégezni. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2021. 11. 17. 
 
 
 

Bartus László 
Igazgatási és Szociális Osztály Vezetője 

           Határozati javaslat törvényes!  
 
                      Dr. Sándor Balázs 
                               jegyző 
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