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ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
A 2021. év végi ünnepekhez kapcsolódó települési rendezvények lebonyolítása 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata az elmúlt évek során a kialakult gyakorlat szerint 3 év végi 
rendezvényt szervezett és bonyolított le a település lakossága számára: 
 

- Idősek Napja 
- Mikulás rendezvény 
- Karácsonyi rendezvény  

 
Az érintett lakossági kör létszámának felmérése évről-évre megtörténik. 
 
A 2021. év végi rendezvények megtartását egyrészt a járványügyi fejlemények és védekezési 
intézkedések, másrészt pedig az önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezet 
kérdése befolyásolja. 
 
Összességében elmondható, hogy e települési rendezvényekkel kapcsolatban 
 

- korlátot jelentenek a járványhelyzet miatt indokolt megelőzési szabályok, 
- figyelembevételt igényel az esetleges juttatásokat (ajándékokat) terhelő közteher mértéke, az 

ebből adódó kiadási többlet, az önkormányzat teherviselő képessége, 
- megfontolást igényel a települési rendezvényekkel kapcsolatos önkormányzati gyakorlat 

miatti lakossági várakozás. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a kérdéskör megtárgyalására, és az alábbi határozati 
javaslatok szerinti döntések meghozatalára: 
 

……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- úgy dönt, hogy a 2021. évi „Idősek Napja” rendezvény megtartását 2022. tavaszára 

halasztja, 
- felkéri a polgármestert, hogy az így elhalasztott rendezvény pótlását a 2022. évi települési 

rendezvénytervben szerepeltesse, és a rendezvény megtartására vonatkozó javaslatát 
terjessze majd a képviselő-testület elé. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- úgy dönt, hogy a 2021. évi települési „Mikulás rendezvény” során összesen … fő helyi lakos 

gyermeket részesít Mikulás csomag juttatásban, személyenként bruttó … ,- Ft értékben, 
- felkéri a polgármestert, hogy a beszerzésről, a gyermekeknek való kiosztásról és a felmerülő 

közterhek megfizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 
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……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- úgy dönt, hogy a 2021. évi települési „Karácsonyi rendezvény” során összesen … fő … év 

feletti helyi lakost részesít csomagjuttatásban, személyenként bruttó … ,- Ft értékben, 
- felkéri a polgármestert, hogy a beszerzésről, a juttatás kiosztásról és a felmerülő közterhek 

megfizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kehidakustány, 2021. november 25. 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 


