
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~--;<:; 

;,c-:,.-l ' ' l"t . t' , .. ~- . szamu e o erJesz es 

időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Karácsonykor évek óta törvényi 
kötelezettségén felül gondoskodik a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló idősekről és 
nagycsaládosokróL 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 minden házi gondozásban, illetve szociális étkezésben 
részesülő, majd később az önkormányzati képviselők, a szociális és gyermekjóléti intézmények és 
szociálpolitikai ügyintézők által javasolt rászorulókkaptak étkezési, illetve vásárlási utalványt. 

A közelmúlt éveiben Advent vasárnapjain a Polgármesteri Hivatal előtt felállított Betlehemnél a 
kerületi iskolák és egyházak közreműködésével színvonalas műsor keretében gyújtottuk meg az 
adventi gyertyákat. A tavalyi év végén 400 időskorút és 293 családot tudtunk megörvendeztetni 
5000 és l O OOO Ft értékű univerzális, többtele termékcsoportra beváltható vásárlási utalvánnyal. A 
megajándékozottak körét a kőbányai felnőtt és gyermek-háziorvosok, védőnők, oktatással és 
idősgondozással foglalkozó intézmények, valamint a Humán Iroda szociálpolitikai ügyintézőinek 
javaslata alapján a Népjóléti Bizottság határozta meg. 

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

Terveink szerint 2013-ban a legrászorultabb személyek karácsonyi támogatását- az előző évektől 
eltérően - tartós élelmiszerrel teli ajándékcsomaggal természetbeni formában nyújtaná az 
önkormányzat. A Képviselő-testület tagjai mellett a Kőbányán élőkkel szoros kapcsolatban álló 
védőnőktől, oktatással és idősgondozással foglalkozó intézményektől kérünk javaslatot a kerületben 
lakóhellyel rendelkező rászorulókra. Kellő mennyiségű javaslat hiányában a támogatottak körét 
kiegészíthetik a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportjának szociálpolitikai ügyintézői is. 

Az ajándékcsomagot idősek részére 5000 Ft, családok számára pedig 9166 Ft értékben 
Kőbányán működő élelmiszerbolttól rendelnénk meg, így 450 időskorú összesen 2 250 OOO Ft, 
és 300 gyermekes család összesen 2 750 OOO Ft értékben juthat az önkormányzat karácsonyi 
támogatásához. 
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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 Képviselő-testület hozza meg. A döntést követően a csomagokat a 
javaslattevő képviselők, védőnők, intézmények továbbí~ák 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 névsorra". A 
régi, listás, rossz beidegződés helyett a rászorulókkal szoros kapcsolatban állók javaslatai alapján 
jó esély van arra, hogy igazán azok jussanak támogatáshoz, akiknek a legnagyobb szükségük van 
rá. A tavaly kiosztott vásárlási utalványokkal ellentétben, melyet bármikor felhasználhattak a 
jogosultak, a természetben kézhez kapott élelmiszercsomag hozzájárul ahhoz, hogy a 
megajándékozottaknak valóban a karácsonyi időszakban csökkenjenek az anyagi terheik. A 
rászorulók kettős vagy többes jelölésének kiszűrése biztosí~a, hogy az azonos háztartásban élő 
idősek és gyermekesek ne részesülhessenek egyszerre támogatásban. A fent leírt módszerrel 
azonban nem kerülhető el teljesen, hogy a megajándékozottak köre ne ugyanazok közül kerüljön 
ki, akik már valamilyen módon az ellátó rendszer látóterében vannak. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Kőbányán élő idősek és családok karácsonyi megajándékozásának fedezetére a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 13. mellékletének 5. sora 5 OOO OOO 
Ft -ot tartalmaz. Az élelmiszercsomagok megrendelésekor az élelmiszerüzlet számára pontosan 
megadható a csomagonkénti értékkeret, így az erre a feladatra elkülönített összeg teljes mértékben 
az ajándékozásra fordítható. 
A javaslatlevők felkérése az előteljesztés 2. melléklete szerint történik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
el őteijesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. október l. 

~~~C) 
Weeber Tibor 
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l. melléklet az előtet:jesztéshez 

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

.. ./2013. (X. 8.) határozata 
az időskorúak és gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelete 13. mellékletének 5. soráról a Kőbánya Karácsonyára céltartalékba 
helyezett 5 OOO OOO Ft-ot felszabadítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



4 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Tisztelt .... ................. ! 

Buda pe st Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben 
ajándékkal kedveskedik a nehéz szociális körülmények között élő időseknekigyermekes 

ak. Idén Karácsonykor az idősek 5000 Ft, míg a gyermeket nevelő családok 9166 Ft 
tartós élelmiszert tartalmazó ajándékcsomagot kapnak. A megajándékozottak körét az 

yzati képviselők, védőnők, oktatással és idősgondozással foglalkozó intézmények 
alapján a Népjóléti Bizottság határozza meg. A Bizottság döntése után az idősekhez és 
z ajavaslatot tevőkjutta~ák el az ajándékot. 

karácsonyi 
családoku 
értékű, 

ö nk ormán 
javaslatai 
családokho 

Kérem, legyen segítségünkre abban, hogy a legrászorultabb kőbányaiakhoz juttathassuk el a 
st. Ennek érdekében a mellékelt, erre a célra készített adatlapon szíveskedjék javaslatot 

Ön körzetében/intézményébe(n) lakó/járó/tanuló, Kőbányán élő rászoruló 
meglepeté 
tenni az 
személye kre/családokra. Tekintettel arra, hogy a felhasználható összeg és a megajándékozni 
kívántak s záma korlátozott, kérem, hogy legfeljebb ........ fő idős személyt/gyermeket nevelő 
családot ja vasoljon. A javaslattételnél kérem, vegye figyelembe, hogy a megajándékozottak egy 

avijövedelme lehetőleg ne haladja meg idősek esetében a 85 500, gyermekes családoknál 
7 OOO Ft-ot. 

főrejutó h 
pedig az 5 

Kérem, hogy a kitöltött adatlapot 2013. november 4-ig juttassa el a Humán Iroda Szociális és 
gyi Csoportjához (1102 Budapest Szent László tér 29. fszt. 33. iroda), vagy 
usan a gozmmerq)kobany_<J..,J.I\:! címre. 

Egészségü 
elektronik 

Felhívo 
végleges a 
így arászo 

m figyeimét a határidő pontos betartására, mivel az adategyeztetés és feldolgozás utáni 
~ándékozási névsor 2013. december elején kerül a Népjóléti Bizottság által elbírálásra, 
rulók még Karácsony előtt megkaphatják ajándékcsomagjaikat 

Javaslattev 

Sorszám 

l. 

2. 

3. 

Tisztelettel: 

Adatlap az egyszeri karácsonyi támogatáshoz 2013. 

ő: 

Név/Gyermek 
neve 

Gyermek esetén 
a gondviselő Lakcím 
neve 

Születési 
idő 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

A családban 
együtt élők 
száma 


