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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a "Kőbánya Karácsonya" ünnepség keretében történő megajándékozásról 

A Kőbánya Karácsonya ünnepség évek óta megrendezésre kerül kerületünkben. Minden 
évben megpróbáljuk úgy megszervezni, hogy a Kőbányán élő legrászorultabbak kapjanak év 
végén ajándékot; olyan személyek, családok, akik az Önkormányzat támogatása nélkül nem 
tudnának karácsonyozni. 

Az elmúlt években többféleképpen próbáltuk a legrászorultabbakat kiválasztani, volt amikor a 
Szociális Osztály nyilvántartásából gyűjtöttük ki a neveket, volt amikor mások javaslatait 
vettük figyelembe. Voltak olyan évek, amikor minden házi gondozásban, szociális étkezésben 
részesülő kapott az év végén ajándékot, és volt, amikor a születési időhöz igazodva a 70. 
életévüket betöltött, alacsony jövedelemmel rendelkezők részesültek utalványban. 
A legnagyobb igyekezetünk ellenére minden évben akadnak olyanok, akik az ajándékozásból 
kimaradnak, vagy nincsenek megelégedve az ajándékkal, vagy esetleg azt kifogásolták, hogy 
egyes személyek miért kaptak ajándékot. 

Az elmúlt évben Betlehem került felállításra a Polgármesteri Hivatal előtt, és vasárnaponként 
egy kis karácsonyi ünnepség keretében az iskolák és az egyház közreműködésével gyújtottuk 
meg az adventi koszorú gyertyáit. A fennmaradó összegből tavaly 450 idős embert tudtunk 
megajándékozni 8 OOO Ft értékű utalvánnyal, és 300 családot tudtunk 15 OOO Ft értékű 
utalványban részesíteni, az önkormányzati képviselők, a szociális és gyermekjóléti 
intézmények és a szociálpolitikai ügyintézők javaslatai alapján. 

A Betlehem felállítására a Népjóléti Bizottság céltartalékai között tréningre tervezett 
összegből l 200 OOO Ft-ot szükséges átcsoportosítani, erről a Népjóléti Bizottság saját 
hatáskörében dönt. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján ebben az évben is vásárlási utalvánnyal szeretnénk 
magajándékozni a legrászorultabbakat, az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (II. 18.) rendelet 10. mellékletében 8 millió Ft került betervezésre a "Kőbánya 
Karácsonya" megszervezésére. 
Javasolom, hogy a képviselői, az intézményvezetői és aszociális ügyintézői ajánlások alapján 
történjen a rászorulók kiválasztása, így ebben az évben is 450 idős ember részére tudunk 
8 OOO Ft összegű ajándékutalványt és 293 kisgyermekes család részére tudunk 15 OOO Ft 
összegű vásárlási utalványt ajándékozni. (450x8 OOO Ft= 3 600 OOO Ft, és 293 x l 5 OOO Ft= 
4 395 OOO Ft) Az utalványokat Karácsony előtt kb. két héten keresztül a Humán Iroda 
Szociális és Egészségügyi Csoportjában lehet majd átvenni, így a támogatottakat kulturált 
körülmények között fogadhatjuk, elkerülve ezzel a tülekedést, lökdösődét 



Döntési javaslat: 

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

Budapest, 2011. október" " 

Weeber Tibor 

Törvényességi szem ontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület ... /2011. ( ..... )határozata 
a "Kőbánya Karácsonya" ünnepség megszervezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben is 
megszervezi a "Kőbánya Karácsonya" ünnepséget. 

2. A megajándékozandó családok és idős személyek kiválasztása az önkormányzati 
képviselők, a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői, valamint a Hivatal javaslattétele 
alapj án történik. 

3. A "Kőbánya Karácsonya" ünnepség keretében kiosztásra kerülő utalványok értéke a 
gyermekes családok esetében 15 OOO Ft/család, az idősek esetében 8 OOO Ft/fő, az összeg 
fedezete az az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet l O. mellékletében a "Kőbánya Karácsonya" költségvetési soron rendelkezésre álló 8 
millió forint. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. december 31. 
a humán területért felelős alpolgármester 
a Szociális és Egészségügyi Csoport 


