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Tárgy: Javaslat kőbányai nagycsaládosok részére 
nyújtandó kerületi szolgáltatási kedvezmények 
biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) Ohegyi Csoportjának képviselőivel tárgyalást 
folytattam, mely során tájékoztattak tevékenységükről, valamint megfogalmazták javaslataikat 
arra vonatkozóan, hogy miként könnyíthetne meg 
az Önkormányzat a Kőbányán élő, több gyermeket nevelő családok életét, mindennapjait. 

A tárgyalásokba bevontam a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központot, a Pataky 
Művelődési Központot, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt, továbbá a Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztályt, tekintettel arra, hogy a NOE Ohegyi Csoportja kerületi sportegyesületek 
által nagycsaládosok gyermekei részére nyújtandó kedvezményes sportolási lehetőségekre 
vonatkozó javaslatot is megfogalmazott. 

Jelenleg az alábbi kedvezmények biztosítottak a nagycsaládosok számára: 

- KOSZI 
30 % kedvezmény a belépőjegyek árából, NOE igazolvánnyal. 

- Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
Családi belépőjegy, kedvezményes áron. 

- Kőbányai Darazsak 
Nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek és sportolók testvéreinek kedvezmények a tagsági 
díjból, tábori- és versenyekre való utazások költségeiből, egyedi elbírálás alapján. 

- KISE 
Nagycsaládosok részére 50 %, hátrányos helyzetűek részére 80 % kedvezményt nyújt a 
tagsági díjból, edzőtábor és utazási költségek mérséklése egyedi elbírálás alapján. 

- Törekvés SE 
Nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek részére nyújt fizetési kedvezményt egyedi elbírálás 
alapján. 

- Kőbánya SC 
A tagsági díj egységes, de a szakosztályi anyagi hozzájárulás esetében biztosít kedvezményt, 
egyedi elbírálás alapján 

- Stílus SE 
Nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek részére jelentős fizetési kedvezményt nyújt, akár 
ingyenességet is. 

Javaslom, hogy a kőbányai nagycsaládosok részére, NOE tagságtól 
függetlenül biztosítsunk - az önkormányzati, valamint Önkormányzat által támogatott 
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szervezetek szolgáltatásainak árából nyújtandó - egységes kedvezményt oly módon, hogy azzal 
valamennyi Kőbányán lakóhellyel rendelkező nagycsaládos élhessen. 
A jogosultság igazolása hatósági igazolással, vagy egy Önkormányzat által a jogosultak részére 
kiállított kártyával oldható meg. 

Javaslom a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

L> 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a kőbányai nagycsaládosok részére jelenleg biztosított kerületi kedvezményekről szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. 

I L> 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, a Kulturális és Oktatási Bizottságot, a Sport, 
Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságot, hogy vizsgálják meg a kőbányai lakóhellyel 
rendelkező nagycsaládosok részére nyújtható kedvezmények körét és tegyenek javaslatot a 
képviselő-testületnek a kedvezmények igénybevételének feltételeire vonatkozóan. 

III.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy kerüljön kiadásra a hatósági igazolást kérő nagycsaládosok 
részére egy az önkormányzat által kiállított igazoló kártya, amely a nagycsaládosok részére 
nyújtandó kedvezmények igénybevételére jogosít. 
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