
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

(Jt . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére 
időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évek óta törvényi kötelezettségén felül 
gondoskodik a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló nyugdíjasokról és nagycsaládosokról 
Karácsonykor. A karácsonyi ajándékozás célja, hogy természetbeni szociális juttatásként azok a 
legrászorultabb kőbányai lakosok kapjanak év végén támogatást, akik az önkormányzat segítsége 
nélkül nem lennének képesek a Karácsony megünneplésére. 

Az elmúlt évek során többféle módon próbáltuk a legrászorultabbakat kiválasztani: egyik évben az 
akkori Szociális és Egészségügyi Főosztály nyilvántartásából gyűjtöttünk neveket, máskor a 
születési időhöz igazodva, a 70. életévüket betöltött, alacsony jövedelműek részesültek év végén 
ajándékban. Voltak olyan évek, amikor rninden házi gondozásban, illetve szociális étkezésben 
részesülő, majd később a képviselő-testület tagjai, a Gyermekjóléti Szolgálat, valarnint a 
Családsegítő Központ által j avasolt rászorulók kaptak étkezési, illetve vásárlási utalványt. 

A közelmúlt éveiben a Polgármesteri Hivatal előtt Betlehem felállítására került sor, s 
vasárnaponként a kerületi iskolák és az egyház közreműködésével színvonalas műsor keretében 
gyújtottuk meg az adventi gyertyákat. A tavalyi év végén az önkormányzati képviselők, a szociális 
és gyermekjóléti intézmények és szociálpolitikai ügyintézőkjavaslatai alapján 450 időskorút, és 293 
családot tudtunk megörvendeztetni 8000 és 15 OOO Ft értékű vásárlási utalvánnyal. 

A legnagyobb igyekezetünk ellenére rninden évben akadtak olyanok, akik kiszorultak az 
ajándékozásból, vagy nem voltak elégedettek az ajándékozás formájával, esetleg azt kifogásolták, 
hogy egyes személyek rniért nem kaptak utalványt. 

Terveink szerint 2012-ben a legrászorultabb személyek karácsonyi támogatását- az előző évekhez 
hasonlóan - utalvány formájában nyújtaná az önkormányzat, azonban a megajándékozottak 
ajánlattevőinek körét ki szeretnénk bővíteni. 
Az önkormányzati képviselők helyett a Kőbányán élőkkel szoros kapcsolatban álló felnőtt és 
gyermek háziorvosoktól, védőnőktől, oktatással és idősgondozással foglalkozó intézményektől 
kérünk javaslatot a Kőbányán lakóhellyel rendelkező rászorulókra. Kellő mennyiségű javaslat 
hiányában a támogatottak körét kiegészíthetik a szociálpolitikai ügyintézők is. 

A Le Cheque Déjeuner Kft. által forgalmazott "CADHOC+" utalvány öt szociális utalványtípust 
egyesítő, tizenöt féle termékre beváltható univerzális kupon. A beváltható termékek skálája igen 
széles: élelmiszerre, vegyi árura, gyógyszerre, gyógyhatású készítményre, szépségápolásra, 
játékra, kulturális termékekre és szolgáltatásokra, papír-írószerre, ruházatra, sportfelszerelésre, 
háztartási felszerelésre és gépre, elektronikára, távközlésre, informatikára, bútorra, lakástextilre 
és utazásra is felhasználható. A termékek széles köre biztosítja, hogy az önkormányzat a meg
ajándékozottaknak valódi karácsonyi meglepetést szerezzen. A rendelkezésre álló összegből 
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400 idős embert 5000 Ft-os, 300 gyermekes családot pedig 10 OOO Ft-os utalvánnyal tudunk 
támogatui (400x5000Ft=2 OOO OOOFt; 300xiO 000Ft=3 OOO OOOFt). 
A javaslatok összegzése után a megajándékozottak köréről szóló végleges határozatot a szociális 
ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (3) bekezdése alapján a Népjóléti Bizottság hozza meg. A döntést követően a támogatást jelentő 
utalványokat a javaslattevő intézmények továbbíiják a rászorulók felé. 

II. Hatásvizsgálat 

Az immár hagyományossá vált karácsonyi ajándékozást Kőbánya szociálisan rászoruló lakói 
rendkívüli módon igénylik és számon tartják. Az Önkormányzat ügyfelei már a kora őszi 
hónapokban jelentkeznek olyan kívánsággal, hogy "feliratkoznának a karácsonyi listára". A régi 
rossz beidegződés helyett a rászorulókkal szaros kapcsolatban állókjavaslatai alapján jó esély van 
arra, hogy valóban azok jussanak támogatáshoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A 
rászorulókkettős vagy többes jelölésének kiszűrése biztosítja, hogy egy háztartásban élő idősek és 
gyermekesek ne részesülhessenek egyszerre támogatásban. A fent leírt módszerrel azonban nem 
kerülhető el, hogy a megajándékozottak köre ne ugyanazok közül kerüljön ki, akik már 
valamilyen módon az ellátó rendszer látóterében vannak. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az utalványok beszerzésének fedezetére a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. mellékletének 21. sora 5 OOO OOO Ft-ot 
tartalmaz. A Le Cheque Déjeuner Kft. által forgalmazott "CADHOC+" utalvány eseti szociális 
juttatásként adómentes, így az erre a feladatra elkülönített összeg teljes mértékben az ajándékozásra 
fordítható. 
A javaslatlevők felkérése az előterjesztés 2. melléklete szerint történik. A j avaslatra való felkérést 
az ellátó rendszer felé, a javaslatok befogadását, nyilvántartását, a szervezést és lebonyolítást 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjának munkatársai végzik. A Népjóléti 
Bizottság a rászoruló idősek és gyermekek részére adható utalványokról a következő ülésén 
dönt. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október l. 

Weeber Tibor 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Népjóléti Bizottsága 

.. ./2012. (X. 9.) határozata 
az időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
lakóhellyel rendelkező időskorú személyeket és gyermekes családokat egyszeri karácsonyi 
támogatásban részesíti. 

2. A megajándékozandó idősek és gyermekes családok kiválasztása a kőbányai háziorvosok, 
gyermek háziorvosok, védőnők, oktatással és idősgondozással foglalkozó intézmények javaslata 
alapján történik. Kellő számú ajánlás hiányában a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoportja szociálpolitikai ügyintézői tesznek javaslatot a támogatottakra. A javaslattevők 
felkérése a határozat l. melléklete szerint történik. 

3. A kiosztásra kerülő, a Le Cheque Déjeuner Kft. által forgalmazott "CADHOC+" utalványok 
értéke idősek esetében 5000 Ft/fő, gyermekes családok esetén 10 OOO Ft/család. Az utalványok 
fedezetére szolgáló 5 OOO OOO Ft a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) önkormányzati 
rendelete 8. mellékletének 21. soraszerint áll rendelkezésre 

4. A támogatásról-aszociális rászorultság figyelembevételével- a Népjóléti Bizottság a következő 
ülésén dönt. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
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l. melléklet a ... 2012. (X 9.) NB határozathoz 

Tiszeit ..................... ! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete rninden évben 
karácsonyi ajándékkal kedveskedik a nehéz szociális körülrnények között élő időseknek/gyermekes 
családoknak Idén Karácsonykor az idősek 5000, rníg a gyermeket nevelő családok 10 OOO Ft-os 
univerzális, többféle termékcsoportra beváltható utalványt kapnak. A megajándékozottak körét a 
kőbányai felnőtt és gyermek háziorvosok, védőnők, oktatással és idősgondozással foglalkozó 
intézmények javaslatai alapján a Népjóléti Bizottság határozza meg. A Bizottság döntése után az 
idősekhez és családokhoz ajavaslatot tevőkjuttatják el az utalványokat 

Kérem, legyen segítségünkre abban, hogy a legrászorultabb kőbányaiakhoz juttathassuk el az a 
meglepetést. Ennek érdekében a rnellékelt, erre a célra készített adatlapon tegyen javaslatot az Ön 
körzetében/intézrnényébe(n) lakó/járó/tanuló, Kőbányán élő karácsonyi utalvállyra szoruló 
személyekre/családokra. Tekintettel arra, hogy a felhasználható összeg és a megajándékozni 
kívántak száma korlátozott, kérem, hogy ........ fő idős személyt/gyermeket nevelő családot 
javasoljon. Az ajánlattételnél kérem, vegye figyelembe, hogy a megajándékozottak egy főre jutó 
havi jövedelme lehetőleg ne haladja meg idősek esetében a 85 500, gyermekes családoknál pedig az 
57 OOO Ft-ot. 

Kérem, hogy a kitöltött adatlapot 2012. november 12-ig juttassa el a Humán Iroda Szociális és 
Egészségügyi Csoportjához (1102 Budapest Szent László tér 29. fszt. 33. iroda), vagy 
elektronikusan a gozonne@kobanya.hu címre. 

Felhívom figyeimét a határidő pontos betartására, rnivel az adategyeztetés és feldolgozás utáni 
végleges ajándékozásilista 2012. novernber végén kerül a Népjóléti Bizottság által elbírálásra, s így 
a megajándékozottak még Karácsony előtt rnegkapha~ák utalványaikat 

2. melléklet a ... 2012. (X 9.) NB határozathoz 

Adatlap az egyszeri karácsonyi támogatáshoz 2012. 

Javaslattevő: 

A családban 

Sorszárn Név Lakcím Születési idő 
élők száma Egy főre jutó 
(a támogatott havi jövedelern 
nélkül) 

l. 

2. 

3. 


